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mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -
MST .

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 163-B, de 1995, que altera os
arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, introduzidos pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 1, de 1994 ..
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para leitura da ata da sessão anterior ..
Usaram da palavra para discussão os Srs.

Deputados INÁCIO ARRUDA, JAIRO CARNEI
RO, ALDO ARANTES, UMA NETTO, PADRE
ROOUE .

Usou da palavra pela ordem, durante a dis-
cussão, o Sr. Deputado MARCELO DÉDA. .

Usou da palavra para discussão o Sr. De-
putado ARTHUR VIRGíLIO ..03973

v - Grande Expediente

JOÃO FASSARELLA - Contrariedade à
prorrogação do Fundo Social de Emergência 
FSE. Problemática da exploração sexual de
crianças e de adolescentes e do trabalho infantil
no País ..
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1996"...................................................................... 03968
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AGNALDO TII'vÚTEO (Pela ordem) -Redama- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado
ção contra o sistema de sonorização do plenário... 03988 o requerimento de encerramento da discussão da

PRESIDENTE (luis Eduardo) - Votação matéria. 03994
de requerimento para encerramento da discus- JAQUES WAGNER (Como Líder) -
são da matéria. 03991 Conotação política do não-atendimento,

Usou da palavra para encaminhamento da pelo Ministro Nelson Jobim, da Justiça, da
votação do requerimento o Sr. Deputado MAR- audiência do Fórum das Entidades em De-
CELO DÉDA. 03991 fesa da Reforma Agrária. Elogios à atuação

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado do Presidente do Instituto Nacional de Co-
o requerimento........................................................ 03991 Ionização e Reforma Agrária - INCRA,

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Pedido Francisco Graziano. 03998
de verificação de votação. 03991 Usaram da palavra, pela ordem, para regis-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deferimen- tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO
to do pedido. 03991 DORNELLES, ANTÔNIO GERALDO, JOVAIR

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Apoia- ARANTES, RUBENS COSAC............................... 03999
mento ao pedido de verificação de votação for- Usaram da palavra para encaminhamento
mulado pelo Deputado Marcelo Déda................... 03992 da votação os Srs. Deputados PAULO BERNAR-

Usaram da palavra para encaminhamento DO, ARTHUR VIRGíLIO, MILTON TEMER. 03999
da votação, durante o processo de verificação de JOSÉ ANíBAL (Como Líder) - Relevância
quorum, os Srs. Deputados INOCÊNCIO OU- da aprovação do Fundo Social de Emergência -
VEIRA, SÉRGIO AROUCA, ANTÔNIO CARLOS FSE, para o programa econômico do Governo
PANNUNZIO, MARCELO DÉDA, ODELMO Federal. Usou da palavra, pela ordem, durante o
LEÃO, ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO, INÁ- encaminhamento da votação, o Sr. Deputado
CIO ARRUDA, SÉRGIO CARNEIRO, MARIA EL- MARCELO DÉDA. 04001
VIRA, ELTON ROHNELT...................................... 03992 Usou da palavra para encaminhamento da

Usou da palavra, pela ordem, durante o votação, o Sr. Deputado MÁRCIO FORTES......... 04002
processo de verificação de quorum, o Sr. Depu- Usou da palavra o Relator da matéria, De-
tado JOSÉ GENOíNO. 03992 putado NEY LOPES. 04003

Usaram da palavra para encaminhamento Usaram da palavra para encaminhamento
da votação, durante o processo de verificação de da votação os Srs. Deputados SÉRGIO AROU-
quorum, os Srs. Deputados INOCÊNCIO OUVEI- CA, INÁCIO ARRUDA, SARNEY FILHO, FER-
RA, MARIA ELVIRA, MARCELO DÉDA, ANTÔNIO NANDO ZUPPO, JAQUES WAGNER, MARQUI-
CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃo, SÉRGIO NHO CHEDID, ODELMO LEÃO, JOSÉ ANíBAL,
CARNEIRO, ELTON ROHNELT, INOCÊNCIO OU- MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ALE-
VEIRA, ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA, AN-
TÔNIO CARLOS PANNUNZIO, ELTON ROH- XANDRE CARDOSO, LUIZ CARLOS SANTOS,

MIRO TEIXEIRA, MARCELO DÉDA, ODELMO
NELT, MICHEL TEMER, ROMEL ANíZIO, ODEL- LEÃO, JORGE ANDERS, ELTON ROHNELT,
MO LEÃO, ALEXANDRE CARDOSO, ELTON É •
ROHNELT, ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA, MARIA ELVIRA, MARCELO D DA, ANTONIO
ODELMO LEÃO, MARCELO DÉDA, SÉRGIO CARLOS PANNUNZIO.......................................... 04008
CARNEIRO, ALEXANDRE CARDOSO, INÁCIO ROBSON TUMA (Pela ordem) - Relevân-
ARRUDA, MIRO TEIXEIRA, ANTÔNIO CARLOS cia da permanência dos Deputados em plenário
PANNUNZIO, ODELMO LEÃo, MARCELO DÉDA, para esgotamento da votação da matéria. 04011
ERALDO TRINDADE, MARIA ELVIRA, WOLNEY Usaram da palavra para encaminhamento
QUEIROZ, ODELMO LEÃO. 03992 da votação os Srs. Deputados INOCÊNCIO OU-

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem) _ VEIRA, JOSÉANíBAL.......................................... 04011
Anúncio de reunião, no Espaço Cultural da Casa, Usou da palavra, pelú ordem, para retifi-
dos Deputados integrantes da bancada do Nor- cação de voto, o Sr. Deputado LUCIANO CAS-
deste. 03994 TRO. 04011

SEVERINO CAVALCANTI (Pela ordem) - Usaram da palavra, para encaminhamento
Relevância do comparecimento dos Deputados da votação, os Srs. Deputados ODELMO LEÃO,
nordestinos à reunião anunciada pelo Deputado PAULO ROCHA, INOCÊNCIO OUVEIRA, WAG-
Gonzaga PatríotaT ................................................ 03994 NER SALUSTIANO. 04011

Usaram da ra'avra, pela ordem, durante o Usou da palavra, pela ordem, durante o en-
processo de verificação de quorum, os Srs. Deputa- caminhamento da votação, o Sr. Deputado LUIZ
dos MARCELO DÉDA, JOSÉ FORTUNATI............. 03994 CARLOS HAULY. 04012
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PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado GIO CARNEIRO, ODELMO LEÃO, INÁCIO AR-
o substitutivo da Comissão Especial, ressalvados RUDA, MARCELO DÉDA, ODELMO LEÃo,
os destaques. 04012 GERSON PERES, ELTON ROHNELT. 04024

Prejudicada a proposição inicial do Gover- FERNANDO FERRO (pela ordem) - Justifi-
no e as emendas da Comissão, ressalvados os cativa da ausência do Deputado Alcides Modes-
destaques. 04012 to. 04025

Prejudicado o destaque do Deputado Miro Usou da palavra, para retificação de voto, o
Teixeira para a Emenda nQ 8................................. 04012 Sr. Deputado EURICO MIRANDA......................... 04025

Usou da palavra, pela ordem, durante a vo- Usou da palavra, para encaminhamento da
tação da matéria, o Sr. Deputado MIRO TEIXEI- votação do destaque, o Sr. Deputado ODELMO
RA.......................................................................... 04017 LEÃO. 04025

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri- BASíLIO VILLANI (Pela ordem) - Justifica-
mento de destaque, para votação em separa- tiva da ausência dos Deputados Antônio Ueno e
do, do art. 1Q da Emenda nQ 7, para substituir o Alexandre Ceranto................................................. 04025
texto do art. 1Q do substitutivo da Comissão Es- Usaram da palavra, para encaminhamento
pecial. 04017 da votação, os Srs. Deputados INOCf:NCIO OLl-

Usou da palavra, pela ordem, durante a vo- VEIRA, ODELMO LEÃO........................................ 04025
tação da matéria, o Sr. Deputado MARCELO Usou da palavra, pela ordem, durante o en-
DÉDA. 04017 caminhamento da votação do destaque, o Sr. De-

Usaram da palavra, para encaminhamento putado GERSON PERES....... 04025
da votação do destaque, os Srs. Deputados Usaram da palavra, para encaminhamento
MARCELO DÉDA, LUCIANO CASTRO, ANTÔ- da votação do destaque, os Srs. Deputados
NIO CARLOS PANNUNZIO, INÁCIO ARRUDA, ODELMO LEÃO, JURANDYR PAIXÃO, MARCE-
SÉRGIO CARNEIRO, MICHEL TEMER, JAIR LO DÉDA, ODELMO LEÃO, ELTON ROHNELT,
SOARES, ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, GERSON PERES, ODELMO
VALD~MAR COSTA NETO, LUCIANO CAST'30 , LEÃO, ELTON ROHNELT, ODELMO LEÃO. ....... 04025
INOCENCIO OLIVEIRA, JURANDYR PAIXAO,
INOCf:NCIO OLIVEIRA, ROMEL ANíZIO, JOSÉ Usou da palavra, pela ordem, para retifica-
ANíBAL, SÉRGIO CARNEIRO, LUIZ CARLOS ção de voto, o Sr. Deputado RICARDO HERÁ-

SANT~:~r~~Sd~Np~~~~~i~.~~d~.~.:.~~~~.;~;i_ 04018 CLlO·PR~siõENTE·(·L~r~··Ed~·~;d~)··~··R~j~i;~~ 04026

ficação de voto, os Srs. Deputados JOSÉ AL- o destaque. 04026
DEMIR, WELlNTON FAGUNDES, JOÃO MEN- Usou da palavra, pela ordem, para retifi-
DE8. 04018 cação de voto, o Sr. Deputado CELSO RUS-

Usaram da palavra, para encaminhamento SOMANNO............................................................ 04030
da votação, os Srs. Deputados INOCf:NCIO OLl- Usou da palavra, pela ordem, para registro
VEIRA, MARCELO DEDA, ANTÔNIO CARLOS de voto, o Sr. Deputado OSVALDO REiS............. 04030
PANNUNZIO, ODELMO LEÃO, ALOYSIO NU- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri-
NES FERREIRA, JOSÉ ANíBAL, ELTON RO- mento de destaque, para votação em separa-
NHELT, ALOYSIO NUNES FERREIRA, ODEL- do, da expressão "prioritariamente", constante
MO LEÃO, ROBÉRIO ARAÚJO............................ 04018 do art. 71 do § 1Q do substitutivo da Comissão

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado Especial................................................................. 04030
o destaque............................................................. 04019 Usaram da palavra, pela ordem, para regis-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri- tro de voto, os Srs. Deputados MAURO LOPES,
mento de destaque, para votação em separado, JOSÉ AUGUSTO, ZÉ GERARDO. 04030
da expressão "pelo prazo de dois anos", constan- Usaram da palavra, para encaminhamento
te da Emenda nQ 4 \...................................... 04023 da votação do destaque, os Srs. Deputados

Usou da palavra o autor do destaque, De- MARCELO DÉDA, MIRO TEIXEIRA. 04030
putado GERSON PERES. 04024 Usou da palavra, para registro de voto, o

Usaram da palavra, para encaminhamento Sr. Deputado ELIAS MURAD. 04031
da votação do destaque, os Srs. Deputados MAR- Usaram da palavra, para encaminhamento da
CELO DÉDA, BETO LÉLlS, INÁCIO ARRUDA, votação do desta~e, os Srs. Deputados ELIAS MU-
ODELMO LEÃo, VALDEMAR COSTA NETO, INO- RAD, FRANCISCO RODRIGUES, NILSON GIB-
Cf:NCIO OLIVEIRA, SÉRGIO CARNEIRO, MI- SON, LUCIANO CASTRO, GEDDEL VIEIRA UMA,
CHEL TEMER, ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO, INÁCIO ARRUDA, JOSÉ ANíBAL, INOCf:NCIO
SÉRGIO AROUCA, JURANDYR PAIXÃO, SÉR- OLIVEIRA, ODELMO LEÃo, JURANDYR PAIXÃO,



04058

04162

04162

04062

04062

04162

v- Encerramento

4 - REDAÇÃO FINAL

- Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao PL nQ 1.586-EI91, do Senado Federal; PL nQ

4.293-B/93; Projetos de Decreto Legislativo n%
126-B, 127-B, 128-B, 137-B e 174-B, de 1995; e,
PL nQ 88-B/95 .

COMISSÕES

5-ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, 41ª Reunião (Ordinária),
em 1.Q..11-95 .

b) CPI - destinada a investigar a situação
dos bingos no Brasil, 26!! Reunião (Ordinária), em
17-10-95, 27ª Reunião (Ordinária), em 25-10-95
e 28-ª Reunião (Ordinária), em 31-10-95, todas as
atas estão com notas taquigráficas ..

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Agricultura e Política Rural,
nQ 22I95, em 1.Q..11-95 ..

b) Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, nº- 31/95, em 1.Q..11-
95 .

7 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Agricultura e Política Rural,
nº- 4/95, em 1.Q..11-95 .

S-MESA

9 - LíDERES E VICE-LíDERES

10 - COMISSÕES
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INOC~NCIO OLIVEIRA, MÁRCIO FORTES, Usaram da palavra, para encaminhamento
JORGE ANDERS, MARIA ELVIRA, ODELMO da votação do destaque, os Srs. Deputados BA-
LEÃo, JORGE ANDERS, It\K)C~NCIO OLlVEI- síLlO VILLANI, INÁCIO ARRUDA. 04040
RA. 04031 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Inexistên-

Usou da palavra, pela ordem, durante o en- cia de quorum para deliberação........................... 04040
caminhamento da votação do destaque, o Sr. De- Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
putado SARNEY FILHO. 04032 do GIOVANNI QUEIROZ :.............. 04040

Usaram da palavra, para encaminhamento PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Adiamento
da votação do destaque, os Srs. Deputados da votação da matéria para o dia 7 de novembro,
JOSÉ ANíBAL, INOC~NCIO OLIVEIRA, INÁCIO terça.-feira............................................................... 04040
ARRUDA, ODELMO LEÃO, GEDDEL VIEIRA Apresentaram proposições os Srs. Depu-
LIMA, JOSÉ MACHADO, INÁCIO ARRUDA, tados WAGNER ROSSI E OUTROS; FEU
MIRO TEIXEIRA, ODELMO LEÃO. 04032 ROSA E OUTROS; ANA JÚLlA; LUIZ CARLOS

Usou da palavra, pela ordem, durante o en- HAULY; FEU ROSA; NILSON GIBSON; MIRO
caminhamento da votação do destaque, o Sr. De- TEIXEIRA; PAULO CORDEIRO; AYRTON XE-
putado INÁCIO ARRUDA. 04032 REZ; ANTONIO FEIJÃO E SALOMÃO CRUZ;

NILMÁRIO MIRANDA E OUTROS; NILMÁRIO
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mantida a MIRANDA; LUCIANO ZICA; GEDDEL VIEIRA

expressão. 04032 LIMA E OUTROS; RONALDO PERIM; VALDE-
Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputa- MAR COSTA NETO; PAULO PAIM; JAQUES

do JOSÉ ANíBAL 04037 WAGNER; JÚLIO REDECKER; ELIAS MURAD;
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri- JOSÉ FRITSCH; MARQUINHO CHEDID; LUIZ

mento de destaque, para votação em separado, MOREIRA. 04041
da expressão "e despesas orçamentárias asso-
ciadas a programas de relevante interesse eco-
nômico e social", constante do art. 1Q do Substitu-
tivo da Comissão Especial. 04037

Usaram da palavra, para encaminhamento
da votação do destaque, os Srs. Deputados
MARCELO DÉDA, INÁCIO ARRUDA, NILSON
GIBSON, FERNANDO ZUPPO, MARQUINHO
CHEDID, LUCIANO CASTRO............................... 04037

Usou da palavra, pela ordem, durante o en
caminhamento da votação do destaque, o Sr. De-
putado JOSÉ ANíBAL 04038

Usaram da palavra, para encaminhamento
da votação, os Srs. Deputados INOCJ=b1CIO OLI
VEIRA, MICHEL TEMER, JOSÉ ANíBAL, LUIZ
CARI::OSSANTOS................................................ 04038

Usou da palavra, pela ordem, durante o
encaminhamento da votação do destaque, os
Srs. Deputados MIRO TEIXEIRA, MARCELO
DÉDA. 04038

Usaram da palavra, para encaminhamento
da votação, os Srs. Deputados INÁCIO ARRU
DA, VALDEMAR COSTA NETO, INÁCIO ARRU-
DA, MIRO TEIXEIRA, JOSÉ ANíBAL 04039

ALDO REBELO (Pela ordem) - Justificativa
da ausência do Deputado Haroldo Uma. 04039

Usou da palavra, para encaminhamento da
votação, o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 04039

Usou da palavra, pela ordem, durante o en
caminhamento da votação do destaque, o Sr. De-
putado JOSÉ ANíBAL 04040

>
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº-135, DE 1995

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adi
cionai de papel-moeda, no exercfcio de 1990, no valor de CR$461.300.000.000,00 (quatro
centos e sessen1a e um bilhões e trezentos milhões de cruzeiros).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12. É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de

papel-moeda, no exercício de 1990, de CR$461.300.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e um bilhões e tre
zentos milhões de cruzeiros).

Art. 22. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1995. - Senador JOSé Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº-136, DE 1995

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adi
cionai de papel-moeda, no exercfcio de 1991, no valor de CR$1.822.000.000.000,OO (um
trilhão e oitocentos e vinte e dois bilhões de cruzeiros).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12. É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional

de papel-moeda, no exercício de 1991, de CR$1.822.000.000.000,00 (um trilhão e oitocentos e vinte e dois
bilhões de cruzeiros).

Art. 22. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1995. - Senador JOSé Sarney, Presidente do Senado Federal.

Ata da 181ª- Sessão, em ,1 2 de novembro de 1-995

Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Wilson Campos, 1Q Secretário.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Luís Eduardo - Ronaldo Perim - Beto Mansur
- Wilson Campos - Leopoldo Bessone - Benedito
Domingos - Jolio Henrique - Robson Tuma - Va
nessa Felippe - Luiz Piauhylino - Wilson Braga.

Roraima

'AIceSte Almeida- Bloco - PTB;, I$lton Rohnelt - Blo
co -:- PSC; Francisco Rodrgues -:-13IocO ~ PSD; LtriaOO
Cmtro - PPB; Ws Barbosa - 8IoCo- PTB; Robério Araú
p - PSDB;,SaIomoo Cruz - Bloco - PFL

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo Pi
nheiro - Bloco - PFL; Sérgio Barcellos - Bloco 
PFL; Valdenor Guedes -, PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Ar'livaldo Vale - F'PB; Antônio
Brasil - PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Gerson
Peres - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Càim
bra - Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ri
beiro - PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha



Bahia

Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco
- PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sa
les - PDT; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Men
donça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - PMDB;
Geddel Vieira Lima - PMDB; Jaime Femandes 
Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;
José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco
- PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Me
drado - PPB; Mário Negromonte - PSDB; Nestor

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci
Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José
Thomaz Nonõ - PMDB; Moacyr Andrade - PPB;
Talvane Albuquerque - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda
PT; Pedro Valadares - PPB; Wilson Cunha - Bloco
- PFL.
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- PT; Paulo Titan - PMDB; Raimtlndo Santos - Blo- priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves -
co - PFL; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire Rosado -
- Bloco - PFL. PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Amazonas Paraíba
Alzira Éwerton - PPB; Arthur Virgílio - PSDB;

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên-
Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Carbrás - Bloco cio Neto _ Bloco _ PFL; Armando Abílio _ PMDB;
- PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestri- Cássio Cunha Lima _ PMDB; Efraim Morais _ Bloco
nho - PMDB; Pauderney Avelino - PPB. _ PFL; Enivaldo Ribeiro _ PPB; Gilvan Freire _

Rondônia PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Luiz Cle-
Confúcio Moura - PMDB; Eurípedes Miranda - rot - PMDB; Roberto Paulino - PMDB.

PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; IIdernar Kussler Pernambuco
- PSDB; Silvernani Santos - PPB.

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer-
Acre ro - PT; Fernando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Pa-

João Maia - PSDB; Ronivon Santiago - Bloco triota - Bloco - PSB; Humberto Costa - PT; João
- PSD. Colaço - Bloco - PSB; José Jorge - Bloco - PFL;

José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco 
PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB; Pedro Correa 
Bloco - PFL; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Rober
to Magalhães - Bloco - PFL; Sérgio Guerra - Bloco
- PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Wolney
Queiroz - PDT.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Dolores Nunes - PSDB;
João Ribeiro - Bloco - PFL; Osvaldo Reis - PPB;
Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araú
jo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - PPB; Davi Alves Silva - Bloco 
PMN; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco 
PFL; Magno Bacelar - s/P; Mauro Fecury - Bloco 
PFL; Nan Souza - PPB; Pedro Novais - PMDB; Ro
berto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann 
PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Firmo de Castro 
PSDB; Inácio Arruda - PCdoB; José Pimentel - PT;
Leõnidas Cristina - PSDB; Maréelo Teixeira 
PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade 
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Fei
já - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda
- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Herá
clito Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco 
PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim 
Bloco - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci-
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Duarte - PMDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco Viana
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves
- PDT; Ubaldino Júnior - Bloco - PSB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely de Paula
Bloco - PFL; Armando Costa - PMDB; Carlos Mel
les - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico
Ferramenta - PT; Danilo de Castro - .PSDB; Edson
Soares - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - Bloco - PFL; Fernando Diniz - PMDB; Francis
co Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - PMDB;
Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Jair
Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José
Rezende - Bloco - PPB; José Santana de Vascon
cellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL;
Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima 
PMDB; Maria Elvira - PMDB; Maurício Campos 
Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Nilmário
Miranda - PT; Odelmo Leão - PPB; Osmânio Perei
ra - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander
Bloco - PTB; Philernon Rodrigues - Bloco - PTB;
Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco 
PTB; Romel Anízio - PPB; Saraiva Felipe - PMDB;
Sérgio Miranda - PCdoB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden
Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB.

Espfrito Santo

AdeIson SaJvocJor - Bloco - PSB; Feu Rosa 
PSDB; JoOO Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Wz
Buaiz - Bloco - PL; Wz DLIOO - PDT; NiIton Baiano 
PMDB; Rita Camata- PMDB; Roberto VaIocIOO - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alexandre C1=lrdoso 
Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Val
le - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL;
Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PMDB;
Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel- PDT; Eu
rico Miranda - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fer
nando Gonçalves - Bloco - PTB; Francisco Dornel
les - PPB; Francisco Silva - PPB; Itamar Serpa 
PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
- PMDB; José Carlos Lacerda - PPB; José Egydio 
Bloco - PL; José Maurício -.PDT; Laprovita Vieira
PPB; Laura Carneiro - PPB; Lima Netto - Bloco 
PFL; Mareio Fortes - PSD~ilton Temer - PT;
Miro Teixeira - PDT; Moretfá Franco - PMDB; Paulo

Feijó - PSDB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Simão
Sessim - PPB; Sylvio Lopes - PSDB.

SaoPaulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes
Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arnaldo Faria de
Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara 
PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos
Nelson - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Rus
somanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco 
PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima - PSDB;
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo
- PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello
- PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco Mon-
toro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Mene
guelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL;
João Paulo - PT; José Aníbal - PSDB; José Au
gusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José
Genoíno - PT; José Machado - PT; Jurandyr
Paixão - PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos
Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly
Netto - Bloco - PFL; Marquinho Chedid - Bloco
- PSD; Marta Suplicy - PT; Michel Temer 
PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo
Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - Bloco 
PFL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres 
PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Valdemar
Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione 
Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Roberto França - PSDB;
Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
PPB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB; Ma
ria Laura - PT.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Jovair Arantes - PSDB;
Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PPB; Nair
Xavier Lobo - PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB;
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Blo
co - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra 
PPB; Sandro Mabel - PMDB; Zé Gomes da Rocha
Bloco-PSD.



Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, Presiden
te da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

OFíCIO~ 1.602/95 Brasília, 26 de outubro de 1995

11- LEITURA DA ATA

A SRA. MARIA ELVIRA, servindo como 2Q Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. JOÃO MENDES servindo como 1Q Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 142 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeiro a apensação,
para tramitação conjunta, do Projeto de Lei nQ
205/95 ao Projeto de Lei nQ 4.376/93 - do Poder
Executivo (Mensagem nQ 1.014/93) - que "regula a
falência, a concordata preventiva e a recuperação
das empresas que exercem atividade econômica re
gida pelas leis comerciais, e dá outras providências",
conforme deliberação tomada por esta Comissão na
reunião do dia 25-10-95, por tratarem de assunto
correlato.

Atenciosamente, - Deputado Paudemey Ave
lino, Presidente.
Exmo. Sr.
Deputado Luís Eduardo
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Defiro a apensaÇêo doPL nQ: 205/95
ao PL nQ: 4.376/93. Oficie-se ao Requeren
te.

Em 31-10-95. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Gonzaga Mota, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

OF, P-NQ 228/95 Brasília, 25 de outubro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exª- provi

dências para que o PL ~ 3.861/93, do Sr. Valdir Co
latto e outros 8, seja apensado ao PL nQ 3.789/93,

santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Car
los Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Caval
lazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer 
PPB; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gou
vea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim
Venzon - PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - PDT; Augusto
Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Esther Grossi
- PT; Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi 
PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPB;
Luís Roberto Ponte - PMDB; Matheus Schmidt 
PDT; Miguel Rossetto - PT; Osvaldo Biolchi - Bloco
- PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel - PMDB; Re
nan Kurtz - PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wil
son Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB;
Yeda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 411
Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
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Mato Grosso do Sul O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico -

PMDB; Flávio Derzi - PPB; Marisa Serrano - PMDB;
Oscar Goldoni - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da
Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Elias Abrahão - PMDB; Flávio Arns - PSDB; Her
mes Parcianello - PMDB; João Iensen - Bloco 
PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene 
PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Maurício Re
quião - PMDB; Nedson Micheleti - PT; Odílio Balbi
notti - S/P; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo 
PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson
- PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Go
myde -- PCdoB; Valdomiro Meger - PPB; Vilson
Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco 
PFL.
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do Sr. Osório Adriano, por solicitação do Relator,
Deputado João Pizzolatti, conforme requerimento
anexo.

Cordiais saudações, - Deputado Gonzaga
Mata, Presidente.

Defiro a apensação do PL n~

3.861/93 ao PL n~ 3.789/93, nos termos do
art. 142, do RICD. Oficie-se ao Requeri
mento.

Em 31-10-95. - Luís Eduardo, Presi-
dente.

Exmo. Sr.
Deputado Gonzaga Mota
DD. Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

Senhor Presidente,
Tramitam nesta Comissão dois projetos de lei

que tratam de matéria idêntica: o de nIl 3.789, de
1993, que "altera disposições da Lei nIl8.171, de 17
de janeiro de 1991, estabelecendo a equivalência
em produto de valores pecuniários transacionados
nas operações de crédito rural relativas ao custeio",
e o de nIl3.861 , de 1993, que "dispõe sobre a equi
valência em produto no financiamento das ativida
des agropecuárias".

Esta situação é disposta pelo Regimento Inter
no, cujo artigo 142 prevê a tramitação conjunta de
"duas ou mais proposições da mesma espécie, que
regulem matéria idêntica ou correlata". O art. 143,
por sua vez, estabelece a apensação das proposiçõ
es mais recentes à mais antiga. Consideramos esta
providência muito conveniente para a racionalização
de nossos trabalhos.

Pelo acima exposto, como Relator designado
das referidas proposições, sugerimos a V. Ex'! a
apresentação de requerimento ao Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados, solicitando a apensação do
Projeto de Lei nIl 3.861, de 1993, ao Projeto de Lei
nIl3.789, de 1993.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 1995. 
Deputado João Pizzolatti, Relator.

Dos Srs. Deputados Wilson Braga e Osval
do Biolchi, nos seguintes termos:

Brasília, 31 de outubro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
. Nos termos do art. 142, do Regimento Interno,

requeremos a apensação do Projeto de Lei nIl
767/95 - do Sr. Milton Temer - que àcrescenta dis
positivo à Lei nIl 6.321, de 14 de abril de 1976, que

"dispõe sobre a dedução, do lucro tributável para
fins de Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas,
do dobro das despesas realizadas em programa de
alimentação do trabalhador", ao Projeto de Lei nIl
1.351191 - do Sr. Vitório Medioli - que revoga a Lei
nIl6.321, de 14 de abril de 1976 que "dispõe sobre a
dedução do lucro tributário para fins de Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, do dobro das despe
sas realizadas em programa de alimentação do Tra
balhado!"', e dá outras providências.

Atenciosamente, - Deputado Wilson Braga,
Relator do PL nIl1.351/91 - Deputado Osvaldo Bio
Ichi, Relator do PL nIl767195.

Defiro a apensação do PL n~ 767/95
ao PL n~ 1.351/91. Oficie-se ao Requeren
te.

Em 31-10-95. - Luís Eduardo, Presi
dente.

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

Brasília, 1Q de novembro de 1995
Senhor Presidente,
Indico a V. Exª' o Senhor Deputado BENEDITO

DE LIRA para integrar a Viee-Liderança do Bloco
PFUPTB, em substituição à srª Deputada Fátima
Pelaes.

Cordialmente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder.
Exmo. Sr.
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da
Câmara dos Deputados

Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 1º-11-95. - Ronaldo Perim, 1Q

Vice-Presidente no exercício da presidência.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda

a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

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

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para re
gistrar que a prolongada estiagem que está aconte
cendo em várias áreas do Nordeste prenuncia a
chegada da cíclica tragédia que vem se repetindo
com regularidade do longo dos anos: a seca.

Desde que os primeiros colonizadores se em
brenharam pelos sertões e agrestes do Nordeste, in
contáveis prejuízos já foram contabilizados, popula
ções inteiras dizimadas, somas incalculáveis enter-
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radas e desviadas enriquecendo políticos desones- que há séculos desafia governantes e governados,
tos e milhares de promessas proferidas, sem que sem que nenhuma solução tenha sido encontrada,
fosse possível sequer fixar o homem à terra, diminuir embora outros povos e outras nações já tenham
os numerosos bolsões de miséria que permanecem aprendido a conviver com situações mais adversas.
com seca ou sem ela. No Brasil, porém, sequer aprendemos a encurtar a

Perderam-se gado e gente, sem falar nas in- distância dos nossos problemas sociais, muito me-
contáveis oportunidades de se tirar proveitosas Ii- nos de exigir um tratamento igualitário e justo por
ções das secas anunciadas. E não há nada de parte do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
inesperado nos sinais que já começam a surgir no maior contribuinte para que a distorcida imagem de
horizonte sertanejo e agrestiano. dependentes e de sugadores da Nação permaneça

Sr. Presidente, em cada década, o nordestino e se prolifere.
pode contar com apenas três anos de bom inverno, Embora mantenha significativos índices de
de safras razoáveis, de sonhos renovados. No res- crescimento em relação à economia nacional, de
tante do período, o que acontece é plantar e replan- abrigar 30% da população do País, de apresentar
tar esperanças perdidas, apelar para o socorro ofi- seguidos índices de superávit na balança comercial,
eial do Governo Federal, agarrar qualquer apoio po- sem nunca ver retornar esses saldos, o Nordeste
lítico e cultivar a gasta imagem da miséria sem solu- hoje não recebe sequer 10% das dotações federais
ção. no Orçamento da União, e continuamos tendo trata-

A seca mata o gado, esturrica a lavoura, en- mento de enjeitados.
xota a população, mas o prejuízo maior é jamais Nos anos 60, quando surgiu a Sudene no Go-
ter servido para provocar ensinamentos, forçar so- verno Juscelino Kubitschek, 10% dos incentivos fis-
luções. E durante séculos jamais aprendemos a cais eram destinados ao Norte e Nordeste. Hoje,
conviver com esses caprichos da natureza. São correspondem a 9,4% e as recentes promessas fei-
desafios que não parecem tão difíceis nem tão dis- tas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso ain-
tantes de ser vencidos, principalmente quando se da permanecem percorrendo os caminhos burocráti-
sabe que mais de 70% da superfície terrestre são cos, inclusive as que priorizaram os recursos hídri-
cobertas por água e que, dos 30% restantes, ape- cos para a região Nordeste.
nas uma parte - formada pelas áreas menos pro- Sr. Presidente, concluo registrando que a seca
blemáticas - é ocupada pelo homem. no agreste setentrional pernambucano é difícil, prin-

Harmonizar ou pelo menos encurtar a distância cipalmente no Município de Belo Jardim. Há neces-
desse desequilíbrio tem sido um obstáculo intrans- sidade de que o Governo de Pernambuco trabalhe
ponível, particularmente para os nordestinos que no sentido de aliviar a situação e inicie, incontinenti,
não conseguiram nem mesmo vencer a miséria que a continuação das obras da barragem do rio Tabo-
existe nas margens dos seu rios, nas beiras dos cas, bem assim, as obras de abastecimento entrem
seus açudes. num ritmo mais acelerado, atendendo a toda a popu-

Tão paradoxal quanto a existência de áreas lação prejudicada pela seca.
permanentemente secas na superfície terrestre, em Oportunamente voltaremos ao assunto.
meio a tantos mares e oceanos, é a situação da po- O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Pro-
pulação do Nordeste. Aqui também a fartura de a1- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
guns convive com a miséria de grande parte, e não Srs. Deputados, a cidade do Rio de Janeiro foi atin-
por problemas de falta d~água, mas por falta de me- gida por uma onda de viol.ência. E nada mais natural
Ihor distribuição - de água, de oportunidades, de ri- do que o Governador Marcello Alencar solicitar a
quezas. ajuda das Forças Armadas para inibir a ação dos

Agora, e mais uma vez, o Nordeste brasileiro marginais. No entanto, não se pretende levar os mili-
voltará a ser palco e platéia da previsível seca que tares para os morros cariocas, para ações militares,
dizima o gado, acaba com a lavoura e tange as confor- mas, objetivamente, usá-los no controle de estradas,
madas populações para as grandes cidades, onde pe- portos e aeroportos do Estado - na busca de drogas
riodicamente os nossos migrantes fazem aumentar as e armas contrabandeadas - além da presença física
estatísticas' dos desempregados, cios desesperança- de autoridade policial.
dos, cios problemas urbanos. E nada mudou. Todos sabemos que o cidadão que conta com

Sr. Presidente, este é o retrato em cores cruas a presença dos militares em seu bairro sente-se
e tamanho reduzido dessa anunciada calamidade mais seguro, pois tem a quem apelar no caso de
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prever algum risco. As estatísticas revelam que a
Operação Rio 2 reduziu satisfatoriamente o índice
de criminalidade naquele período. Portanto, acredito
que se executando imediatamente a Operação Rio 3
a população do Rio de Janeiro estará menos
apreensiva, mas, de forma alguma, utilizando-se as
Forças Armadas para caçadas policiais ou invasão
em favelas.

Neste contesto, Sr. Presidente, venho dar o
meu integral apoio ao Governador Marcello Alencar
neste projeto, apelando aos Ministros das Três For
ças Armadas para que participem desta luta do Go
verno fluminense contra o crime, porque, não tenho
dúvida, o respeito ao cidadão e à vida passarão a
ser uma rotina na cidade do Rio de Janeiro.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, um articulista da imprensa dizia, há
poucos dias, que os brasileiros recolhem aos cofre
públicos nada menos que 21 tributos, sob as mais
diversas denominações. contra a média mundial de
3 tributos por nação. Em seguida, ele mesmo fazia a
seguinte pergunta: "se somos tão criativos para ge
rar contribuições, por que somos tão ineficientes ao
prover os cidadãos comuns com escolas, creches,
estradas, hospitais, segurança nas ruas e serviços
básicos em geral?"

A resposta é conhecida. O setor público da
nossa economia cresceu demais nas últimas déca
das. O Estado tornou-se paternalistas, assumiu em
presas falidas, empregou gente demais. Esse estilo
perdulário de gerir a coisa pública foi incorporados pe
las administrações estaduais e municipais, onde se
encontram servidores com salários absurdamente al
tos: os "marajás" do serviço públicos, símbolo maior do
abuso que se faz com o dinheiro do contribuinte.

Chegou-se a um ponto em que uma mudança
radical se faz necessária para racionalizar as despe
sas em função das receitas, sob pena de falência
generalizada. Paralelamente, o que se procura é a
moralização definitiva do serviço público no Brasil.

Todos sabemos que o Estado brasileiro precisa
de reformas estruturais para seguir na direção de
um futuro melhor para todos os seus cidadãos. Esta
foi a conclusão a que se chegou depois de muitos
anos em que se procurou resolver os problemas
através do aumento de impostos. O resultado é a
sobrecarga terrível de tributos que pesam sobre os
nossos ombros, sem que se resolvam os dilemas
fundamentais da Nação.

A reforma administrativa em andamento é ape
nas a primeira das mudanças programadas pelo

atual Governo. Vencida esta etapa, ou mesmo antes
de chegar ao seu estágio final, é preciso partir para
as outras, entre elas a reforma tributária. Esta irá
simplificar a vida das pessoas civis e das pessoas
jurídicas. Menos impostos, com alíquotas menores,
para ampliar a base de tributação e desestimular a
sonegação.

Então, teremos um universo maior de contri
buintes, pagando um número menor de tributos, e a
contrapartida de uma arrecadação maior. O Governo
vai arrecadar mais, sobrecarregand9 menos o contri-
buinte. '

O enxugamento da máquina governamental,
por outro lado, possibilitará maior eficiência na alo
cação dos recursos. Sobrará mais dinheiro para a
saúde e a educação, que são as demandas sociais
mais urgentes. Haverá mais verbas para investimen
tos em obras de interesse da população, que vão
gerar mais empregos, sem vinculação direta com o
Governo.

A estabilidade da moeda, por outro lado, esti
mula os investimentos privados. A geração de milha
res de empregos previstas para os próximos anos
terá um efeito multiplicador que se vai refletir no
alargamento do mercado interno. Desde já, trabalha
se com o planejamento da produção para satisfazer
ao incremento do consumo.

Confirmadas essas expectativas, o Governo
poderá soltar as amarras do crédito, baixando os ju
ros e, conseqüentemente, aliviando o seu próprio
endividamento. Haverá mais dinheiro circulando,
mas haverá também maior disponibilidade de produ
tos na nossa indústria, com as importações contidas
num patamar aceitável para os padrões da nossa
economia.

Sr. Presidente, a partir daí, podemos dizer que
o País começa a entrar numa era de modernização
na gestão dos dinheiros públicos, sem que haja ne
cessidade de criar mais impostos, nem taxas, nem
contribuições dessa ou daquela natureza.

Outro fator da maior importância é que vamos
diminuir o tamanho da economia informal, trazendo
para a legalidade toda essa gente que, por baixo do
pano, mobiliza um volume de recursos que, segundo
algumas estimativas, equivaleria ao tamanho do PIS
que aparece nas estatísticas oficiais.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, meu pronunciamento, hoje, é
em repúdio à prisão de lideranças do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MSl), Deolinda Alves
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Souza e Márcio Barreto, bem como à decretação da
prisão de José Rainha Jr. e Laércio Barbosa.

Por lutarem para ter terra onde plantar, e não
só para eles, mas para milhares de agricultores que
hoje não têm onde produzir, as lideranças do Movi
mento Tem Terra foram acusadas de "formação de
quadrilha". No entanto, os latitundiários que contra
tam seguranças, que se armam de todas as formas
sob o argumento de defender suas propriedades,
quando, na verdade, as terras ocupadas são do Es
tado, continuam "ao lado da Justiça". Esse é apenas
um dos exemplos de que não apenas o Governo,
mas também a Justiça (ou ao menos parte de seus
integrantes) estão a mando de quem tem do domínio
do capital.

O MST quer medidas concretas. E já pudemos
comprovar que o Governo não promoverá a reforma
agrária se não houver mobilizações. A falta de von
tade política de FHC e de quem o assessora ou dita
as normas só pode ser revertida com pressão. E não
se pode argumentar que são as ocupações que vêm
provocando os conflitos. Afinal, a grande violência é
submeter cerca de 4 milhões de famílias rurais a si
tuações de miséria, enquanto só no interior, dos lati
fúndios brasileiros, existem, segundo o Incra, 166
milhões de; hectares de terras aproveitáveis e não
exploradas.

Mais uma vez, as chamadas "autoridades" 
digo chamadas, pois só conseguem mostrar tal pa
pei na hora d~ ..usl:\r o poder da força a mando do di
nheiro e não'na hora de exercer sua função de pro
mover a justiça social - buscam desmoralizar o
MST. Depois de acusarem o Movimento de possuir
infiltradds do grupo terrorista Sendero Luminoso,
agora afirmam que "havia provas de transgressão e
abusos", nas palavras do Juiz Darci Lopes Beraldo,
que decretou a prisão de Diolina, Márcio, José Rai
nha e Laércio. E este nada mais é do que um artifí
cio. para o Governo fugir às suas responsabilidades,
tratando vítimas como criminosos.

Por fim, quero manifestar aqui minha solidarie
dade aos companheiros presos. Também reforço a
certeza de que suas prisões, ao contrário do que
buscam as "autoridades", servirão não como um de
sestímulo ao MST, mas, sim, como mais uma prova
de que é preciso batalhar pela reforma agrária. pois
aguardar pela vontade política do Governo é decre
tar a morte gradual dos milhões que reivindicam,
pois têm direito a um pedaço de terra para viver e
promover a vida com dignidade.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

Deputados, a urgência urgentíssima que consegui
mos com o apoio de todas as Lideranças partidárias
desta Casa para votação dos Projetos de Lei nº
552/95 e 864195 criou salutar expectativa para os
ferroviários brasileiros.

O Projeto de Lei nº- 552195 contém matéria que
contemplei em meu projeto, o de nº- 864, visando
corrigir terrível injustiça que a lei comete contra os
ferroviários que pretendem requerer o benefício da
aposentadoria.

Ante o processo de privatização da Rede Fer
roviária Federal e de outras empresas do sistema de
transporte ferroviário, o verdadeiro pânico passou a
existir entre os trabalhadores. É que foi anunciada a
dispensa em massa de empregados, visando ao en
xugamento da "máquina", sem o que não seria viá
vel a venda e a transferência das ferrovias para a
iniciativa privada.

Em verdade, Sr. Presidente, no que tange a re
cursos humanos, as ferrovias brasilei ras, se compa
radas com as dos demais países do mundo, são as
que apresentam um número percentual menor de
empregados em relação ao total de quilômetros de
linhas e ramais.

Nos últimos dez anos, a Rede Ferroviária Fe
deral teve em seu quadro de pessoal muito reduzi
do, contando hoje a empresa com cerca de 42 mil
funcionários dos quais estima-se que 15 mil já pos
suem o tempo de serviço para poderem requerer a
aposentadoria.

E por que não a requerem? Porque se o fize
rem, Sr. Presidente, estarão submetidos a injustiça
remuneratória a que lhes condena a Lei nº- 8.186, de
21 de maio de 1991 , que lhes veda complementação
da aposentadoria que é paga aos demais ferroviá
rios que tenham sido admitidos até 31 de outubro de
1969.

Nossa proposição, bem como a do Deputado
Paulo Paim, põem fim a este aspecto discriminatório
e injusto, deferindo para todo ferroviário o mesmo
tratamento. Não se trata de paternalismo nem de
protecionismo. Trata-se de justiça, de isonomia, de
igualdade de tratamento.

Sabe-se que a RFFSA, através do Ministério
dos Transportes e com o aval do Tesouro Nacional,
pretende obter um empréstimo de 350 milhões de
reais para atender a encargos sociais com a dispen
sa de aproximadamente 15 mil ferroviários. Tenho
comigo cálculos preciosos sobre o custo desta dívi
da e sei que os juros ficam comprometidos são
maiores que o valor da complementação mensal da
aposentadoria dos ferroviários.
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Estamos trabalhando, Sr. Presidente, com da- sendo tomadas pelos chefes militares no sentido de
dos sérios e confiáveis. Daí porque nossa certeza de estender a todos os militares os ganhos adquiridos
estarmos laborando em favor de uma causa justa e por alguns poucos que entraram na Justiça.
economicamente vantajosa para o País. O silêncio por parte do Sr. Ministro de Exército

O volume de contatos que tenho merecido em é o pior exemplo possível, pois aqueles que acredi-
meu gabinete, as mensagens que recebo de todo o taram na palavra escrita do Chefe se sentem em si-
país, o fax e o telefone em permanente ação escla- tuação de inferioridade em relação aos que não
recendo o processo da urgência urgentíssima e a acreditam e buscaram a Justiça.
real possibilidade de aprovação da lei que propo- Da nossa parte não podemos ficar calados dian-
mos, bem revelam a expectativa dos ferroviários e o te de tão grave situação, e a medida cabível e legal
grau de confiança dos trabalhadores nesta Casa será tomada pelo meu Gabinete, buscando, então, en-
que, sei, não os decepcionará. quadrar um crime de responsabilidade aqueles que,

Assim, quando da votação desta matéria, é por dever de Ofício, não podem se omitir.
certo que "a Câmara dos Deputados acolherá o apelo Era o que tinha a dizer.
de todos os ferroviários e estará confirmando que a Muito obrigado.
esta Casa sabe fazer justiça e corrigir equívocos an- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB -
teriores. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e

Era o que tinha a dizer. Srs. Deputados, minha manifestação hoje é de de-
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem re- sagravo em virtude do infeliz pronunciamento do

visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- eminente Deputado pernambucano José Jorge a
tados, lamentavelmente, o Sr. Ministro do Exército respeito da administração do Governador Miguel Ar-
se negou a responder a um quesito de requerimento raes. Não gostaríamos, neste instante, de ofender o
de informações formulado por mim. Já participei tal Deputado José Jorge, mas penso que S. Exª talvez
fato à Assessoria Par1amentar. Como eles conti- esteja necessitando de um psiquiatra.
nuam silentes, estamos ultimando um processo no Pela terceira vez, o Governador Arraes foi con-
sentido de um possível enquadramento de S. Exª duzido ao Palácio do Campo das Princesas, pela
em crime de responsabilidade. grande maioria do povo pernambucano, e o compá-

O art. 50 da Constituição, em seu § 22., é bem nheiro José Jorge fala de sua administraçãp de for:-"
claro quando diz importar crime de responsabilidade ma irresponsável. Por isso, em nosso nome pessoal,
o Ministro que recusar ou prestar informações falsas faz~mos uma moção de desagravo ao Governador
a Deputados ou Senadores. Miguel Arraes, que não merece as acusações injus-

O Sr. Ministro de Exército, na pessoa do Exrnº- tas do Deputado José Jorge. Gostaríamos que isso
Sr. Gen. Délio Assis Monteiro, Ministro Interino, re- não ocorresse mais, principalmente por parte de um
cusou-se a responder ao quesito mais importante do companheiro de bancada.
nosso Requerimento de Informações nº- 03195, onde Era o que tinha a dizer.
perguntávamos "Qual a providência efetiva já reali- O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro-
zada, a fim de que tal diferença salarial fosse esten- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
dida aos demais Militares, para evitar discrimir:tações Srs. Deputados, como médico, conhecedQr da atual
e descontentamentos?" situação da saúde pública no Brasil e corria membro

Tal pergunta se prende ao fato de que, por da Frente Parlamentar da Saúde, constato e torno
ocasião da corrida ao Judiciário por planos econõmi- pública para o povo brasileiro, a situação caótica em
cos anteriores, por parte dos militares, o Sr. Ministro que se encontra a saúde.
de Exército, à época, Gen. Carlos Tinoco, ter afirma- Mesmo sabendo da inconveniência do CMF
do no Informex nº- 026 de 2 de junho de 1992 (Infor- (Contribuição sobre Movimentação Financeira) como
mativo de Exército), o seguinte: "3. Recorrer à Justi- um "imposto" novo a sobrecarregar o bolso do já
ça não significa ganhar a causa. Por outro lado, a exausto contribuinte brasileiro, passo por cima de to-
instituição jamais desamparará aqueles que, não dos esses argumentos e voto a favor. Estou convicto
usando tal recurso, se vejam em situação de inferio- de que o CMF é necessário e urgente e, por dois
ridade". anos, complementará o Orçamento da Saúde em 12

Hoje, os militares que acreditaram no Ministro bilhões de reais.
à época, cobram do atual Ministro, pu melhor, da O Governo Fernando Henrique, tem priorida-
Instituição, quais medidas administra'tivas que vêm des diferentes para a sua administração, e, pelo que
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vejo, os Ministros da área econômica têm outros
compromissos e, dentre eles, é prioridade o paga
mento de juros e encargos da dívida pública interna,
que poderá consumir, neste ano de 1995, até cinco
vezes mais do que o Orçamento da Saúde. O Go
verno prefere ficar acreditado, adquirir a fé dos ban
queiros, dos especuladores da bolsa de valores e de
outros agentes financeiros a dar atenção aos hospi
tais, ao povo pobre, aos desassistidos.

O discurso social é, pelo que vejo, apenas ar
gumento de campanha, da literatura e da classe po
lítica que se embrenha no Legislativo. Do outro lado
está a insensibilidade e a distância.

É princípio básico que saúde pública é cara. Pre
cisa de dinheiro, ainda mais, no modelo brasileiro, do
SUS que garante a saúde como direito de todos.

A continuar como está, srªs e Srs. Deputados,
melhor ser,;a retirar do texto constitucional esta ga
rantia que não se realiza, que não se concretiza e
voltar a modelos passados, do salve-se quem puder.

Já chega de hipocrisia, e para mim já basta.
Não pode o Brasil permanecer como um dos Países
do mundo que menos investe per capita em saúde.

Vê-se pela imprensa a tristeza de médicos dos
prontos-socorros terem que decidir qual doente será
atendido, e qual morrerá, por falta de vagas ou de
condições. Já se concretiza o apartheid, o genocí
dio, que, a deixar como está, a continuar, será mais
cruel do que os campos de concentração de Hitler
da 2ª Guerra Mundial.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT- SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, amanhã é dia 2 de novembro. Se
fosse dia 21 de abril lembraríamos de Tiradentes
elou Tancredo Neves. Imaginem se quiséssemos
lembrar todos os heróis... Não haveria como lembrar
um a um. Não teríamos como fazer uma Nação, um
Estado, nem mesmo um Município, se nos lembrás
semos de todos os seus verdadeiros heróis.

Experimentemos um pequeno ensaio: quem
fez a rodovia asfaltada que interliga cidades? Quem
fez pontes, escolas, universidades, cidades: talvez
para nominar um a um séria tão difícil quanto saber
que grão de cevada faz certa cerveja ou que grãos de
uva fazem este ou aquele vinho. Não conseguimos no
minar.. Mas todos eles têm nome e endereço, todos
que com trabalho e empenho fizeram o que temos.

QlJando destacamos alguma pessoa com
nome de escola, de ponte, de avenidas, de rodovias
ou de datas, não estamos excluindo os demais. Es
tamos, sim, ressaltando a virtude deste ou daquele
que é comumente encontrada em muitos cidadãos.

Muitas são as pessoas lembradas durante os
diversos dias do ano - heróis políticos, santos e ou
tros que foram destaque, que foram referência na
sua época ou local. Temos a certeza de que eles
não foram os únicos, pelo contrário, eles destacam o
heroísmo de muitos.

E dia 2 de novembro quer lembrar quem? Quer
lembrar o quê? Todos, e tudo o que fizeram no seu
tempo. A denominação "Dia dos Mortos", acho ina
dequada. Seria melhor "Dia dos Heróis", que anoni
mamente construíram o que aí está, heróis grandes
ou pequenos, com identificação, apesar de ser im
possível relacionar cada um com o que fez, mas cer
tamente, na grande maioria, foram imprescindíveis.

Por isso, nesse dia 2 de novembro saúdo to
das as famílias brasileiras, particularmente as catari
nenses, que neste dia pa(am para prestar homena
gem aos seus entes, que são queridos porque se
dedicaram a muito fizeram, por um mundo melhor.
Queremos nos lIlir a cada uma e garantir que as for
ças políticas vivas, particularmente o Congresso Na
cional, reconhecem neste dia todos os brasileiros, que
com sua bravura anônima construíram esta Nação.

O SR. ROBERTO PAULINO (pMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, Guarabira, uma das mais im
portantes cidades do Estado da Paraíba, pólo de de
senvolvimento regional, congregando vários órgãos
da Administração Estadual e Federal, conta com
quatro agência bancárias, uma escola de ensino su
perior, oferecendo os cursos de História, Geografia,
Letras, Estudos Sociais e Direito.

Com um comércio pujante, mola propulsora do
desenvolvimento local, exerce uma forte liderança
cultural e religiosa no Estado.

É também sede da diocese, conta com três
emissoras de rádio: Cultura, Constelação e Rural, e
nesta data comemora o aniversário das duas mais
importantes da região - Cultural e Rural.

A rádio Cultura se notabilizou pela inde
pendência e isenção, cumprindo seu papel sócio
cultural como veículo de comunicação pioneiro da
Região do Brejo, além de ser um grande celeiro de
talentos, que se destacam no cenário radiofônico do
Nordeste.

A jovem R8::fio Rural cofll>leta seis anos com urna
grande audiência Formada por profissionais de conceito
e respeitabilidade; formadora de opinião, vem contribuin
do no processo desenvolvimentista da ParaJba

Estou de parabéns, como guarabirense, e
meus conterrâneos estão radiantes pela dupla co
memoração.



ral!
o SR. PAULO BERNARDO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - De

putado Paulo Bernardo, V. Exª é o 1~ orador inscri
to no Pequeno Expediente.

O SR. PAULO BERNARDO (PT - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas
de solicitar a V. Exª- que o painel de presença seja
aberto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Infor
mo a V. Exª- que o painel de presença só será aberto
quando estiver próximo o início da Ordem do Dia,
pois os trabalhos que temos a desenvolver hoje são
de grande responsabilidade e receamos que a au
sência dos Deputados possa prejudicá-los.

O SR. PAULO BERNARDO - Sr. Presidente,
se é um trabalho de grande responsabilidade a lógi
ca é que todos permaneçam aqui. Fica parecendo
que V. Exª- está insinuando que, ao ser aberto o pai
nel,. algum Parlamentar possa ausentar-se depois.

O SR. PRESIDENTE - (Wilson Campos) 
Deputado Paulo Bernardo, eu poderia ter usado de
um sofisma dizer que o painel está com defeito,
como já foi feito, mas quis usar da realidade e me
dei mal. Não tem importância; recupero-me mais à
frente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Roberto Pessoa.

O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PFL-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Deputados, sentimo-nos obrigados a
ocupar esta tribuna para registrar nossa impressão a
respeito da reforma administrativa proposta pelo
Poder Executivo. Esta claro que tal proposta foi ela
borada apressadamente, sem a reflexão necessária.
Até a Secretária executiva do Ministério da Adminis
tração Federal e Reforma do Estado, Drª-. Cláudia
Maria Costin, já reconheceu tal fato, justificando que
a "estratégia é justamente de colocar as grandes
questões em discussão".

Não obstante, parece que a equipe do MARE
se esqueceu de avisar o Presidente da República de
tal estratégia, pois a reação do chefe do Poder Exe
cutivo contra as merecidas críticas à PEC nº- 173195
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Por este motivo, ocupo a tribuna desta Casa é radical. A postura do Governo é absolutamente in-
para me congratular com os diretores e funcionários transigente.
dessas empresas de comunicação, e ao, mesmo Devido ao escasso tempo de que dispomos,
tempo, agradecer a contribuição que ofereceram enfocaremos mais detidamente apenas o instituto da
para o progresso de Guarabira, conhecida como a estabilidade. O Governo não se contenta em restrin-
rainha do Brejo. gir ao máximo o universo de servidores por ela a1-

Parabéns Rádio Cultura! Parabéns Rádio Ru- cançados e em aumentar o respectivo período aqui
sitivo para cinco anos. Pretende, ainda, flexibilizar
aquela garantia, ou, falando claramente, flagilizá-Ia,
desfigurá-Ia, viabilizando a exoneração de servido
res estáveis motivada por insuficiência de desempe
nho ou por redução de quadros.

A insuficiência de desempenho por responsabi
lidade do servidor configura a conduta desidiosa,
que já é cominada com a pena de demissão. Ocorre,
entretanto, que a Administração pública, por inação
ou incompetência, não faz valer o regime jurídico vi
gente, deixa de aplicá-lo. Reclama agora maior liber
dade para demitir, com base em critérios subjetivos,
dando margem a todo tipo de perseguições. Propõe,
em última análise, tratar com prodigalidade o servi
dor desidioso, premiando-o com uma indenização
descabida e com severidade o servidor dedicado,
ameaçando subtrair-lhe o cargo que merecidamente
ocupa.

A história de exoneração por necessidade da
Administração Pública, por outro lado, é defendida
sob o argumento de que Estados e Municípios en
contram-se impossibilitados de implementar seus
programas de governo pelas elevadas despesas
com pessoal. Sr. Presidente, para sanear suas situa
ções financeiras, Estados e Municípios, assim como
a União, devem-se empenhar na aplicação da legis
lação atual anulando as contratações irregulares,
demitindo os servidores fantasmas e observando os
limites remuneratórios previstos na Constituição, de
vem, principalmente, cortar as despesas com publi
cidade e com viagens de Governadores, Prefeitos e
Secretários.

Alguns governantes vislumbram uma única al
ternativa de redução de custos: o corte de pessoal, a
demissão em massa. Trilhando-se tão tortuoso ca
minho chegar-se-á à seguinte situação: Estados e
Municípios ver-se-ão impedidos, novamente, de im
plementar seus programas de governo, desta vez,
por falta de pessoal. Promoverão, por conseguinte,
novas contratações, admitirão servidores inexperien
tes e talvez, incentivados pela flexibilização dos cri
térios de recrutamento representada pela substitui
ção dos concursos públicos por processos seletivos,
direcionem a contratação para pessoas da confiança
das autoridades de olantão. Os sucessores destas,
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contudo, poderão exonerar o pessoal contratado du
rante a gestão anterior, para, em seguida, promover
novas contratações. É o que acontecia antes da pro
mulgação da Carta de 1988, e não podemos nos
permitir tal retrocesso.

A reforma administrativa deve perseguir a pro
fissionalização do serviço público, e não a confusão
entre o público e o particular, representada pela con
tratação, por cada governante, do seu pessoal. Não
se trata aqui de resguardar os interesses individuais
de servidores públicos. Trata-se de resguardar o in
teresse público, o direito da comunidade a ser aten
dida pelos serviços prestados pelo Estado. Exata
mente este é o fundamento da estabilidade: proteger
o cidadão, usuário dos serviços públicos, contra as
conseqüências de arbitrariedades praticadas por au
toridades de última hora, investidas em funções pú
blicas sem nada conhecer do serviço público.

Conforme já salientamos, a proposta de refor
ma administrativa do Governo foi encaminhada ao
Congresso Nacional sem que tivesse sido profunda
mente discutida, sequer, no âmbito do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado. É uma
proposta repleta de equívocos, provavelmente ela
borada por gestores de empresas que, apegados à
liberdade de ação que caracteriza o setor privado,
ao invés de se adaptarem à Administração Pública,

.preferem moldá-Ia a seu gosto, desconhecendo ou
desconsiderando os princípios peculiares que a re
gem. Daí surgirem propostas tão escabrosas como a
de usurpação de competências do Poder Legislativo
e a de flexibilização da estabilidade.

Para concluir, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, queremos lembrar que há alternativas para
sanear as finanças públicas, que reforma administra
tiva não se confunde com plano de demissão em
massa e, finalmente, que a estabilidade do servidor
constitui um instrumento de garantia de preserva
ção do serviço público, conseqüentemente, do papel
do Estado como prestador de serviço à comunidade.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB-MG - Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última se
gunda-feira tive oportunidade de participar, na cida
de de São Paulo de importante reunião convocada
pelo Conselho Nacional do Café, através do seu
Presidente, Dr. Gilson Ximenes de Abreu, que con
tou com a presença de representante do Ministério
da Fazenda, do Ministério da Indústria, do Comércio
,e do Turismo e das entidades que compõem o setor
café no Brasil, na área de produção, comercializa
ção interna e externa e industrialização, além de De
putados Federais ligados ao setor ou à região onde

o café é produzido no Brasil. Estávamos lá eu, o Depu
tado Carlos Melles e o Deputado Antônio Aureliano.

A reunião foi da maior importância. Quero
aproveitar esta oportunidade para parabenizar todos
os que ali compareceram e também os repre
sentantes do Governo Federal, porque mantiveram,
com muito bom senso e sensibilidade, a atual políti
ca de café. Todos sabem que a cafeicultura passa
por uma grave crise, resultante de muitos anos de
preços irrisórios, dois anos de seca e um ano de
grande geada, que foi o ano passado.

Portanto, Sr. Presidente, é necessário que o
Governo tenha sensibilidade, para que os preços,
que estão longe do ideal, possam, no entanto, não
sofrer qualquer iniciativa que venha a baixá-los.
Essa foi a conduta adotada naquela reunião. A atual
política foi mantida, em benefício da cafeicultura bra
sileira, item importante, especialmente na minha re
gião, sul de Minas Gerais, uma das regiões de maior
produção de café no Brasil, sendo hoje o meu Esta
do maior produtor do nosso País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PMDB - PA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, voltamos a esta tribuna para trazer
ao conhecimento desta Casa, ratificando informaçõ
es anteriores, aspectos da exploração do ouro da re
gião do Vale do Tapajós, que, conforme registros do
Banco Central, hoje representa 58,5% da produção
do Estado do Pará, equivalentes a 103,6 toneladas,
no período 1982/1992.

Há algumas semanas atrás, a CPRM e a Se
cretaria Estadual de Indústria, Comércio e Minera
ção concluíram a primeira parte dos trabalhos cujos
relatórios foram entregues à Prefeitura Municipal de
ltaituba e a vários órgãos públicos, além de diver
sas entidades privadas da região. Trata-se de um
documento técnico, que objetiva consolidar as infor
mações geográficas, sociais, econômicas, infra-es
truturais, e em especial os aspectos geológicos, hi
drológicos e minerais de toda a área aurífera da
imensa e privilegiada região. Sua utilidade prática é
imediata, e o primeiro grande problema identificado
é a questão dos direitos minerários, onde a superpo
sição de autorizações e concessões feitas pelo Mi
nistério das Minas e Energia, juntando-se com as
grandes áreas de invasões de garimpeiros, vira um
verdadeiro caos do ponto de vista legal, em razão de
grandes partes da Província aurífera do Tapajós en
contram-se nessa calamitosa e desordenada situação.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se
o Ministério das Minas e Energia pretende dar outra
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dimensão à exploração do ouro do Tapajós, atravé~ reito. Outros. movimentos poderão surgir, enquanto o
de empresas mineradoras em escala industrial, é Governo Federal continuar discriminando Estados e
preciso, antes de tudo, investir em soluções viáveis Regiões do País.
e criteriosas para resolver as dificuldades geradas O SR. JOÃO PAULO (PT-SP) - Sr. Presiden-
por essas ocupações e concessões autorizadas, evi- te, Srs. Deputados, vou falar sobre a situação agrá-
tando possíveis conflitos nas áreas e o risco de as ria no nosso País e a crise na disputa da terra, prin-
pesquisas e empreendimentos produtivos paralisa- cipalmente no Estado de São Paulo.
rem. Já está sendo criado um novo núcleo dos É inegável hoje, sob todos os aspectos, políti-
"sem-ouro", que imprevisíveis e muito sérias dificul- cos, a importância da reforma agrária. Pessoas que
dades poderá trazer às iniciativas governamentais. num passado não muito distante tinham dúvidas so-
Chamamos a atenção desta Casa para este impor- bre a sua necessidade para o desenvolvimento e o
tante fato, em virtude dos graves problemas de toda crescimento econômico do Brasil nestes dias, não
ordem existentes nos garimpos do Tapajós, onde a as têm mais. De canto a canto do nosso País, inde-
condição humana, diante do brilho do ouro, foi colo- pendentemente da coloração partidária, presencia-
cada em segundo plano, conforme os relatórios de fa- mos a disposição de se mexer a questão de terra,
tos ocorridos com aquela desprezada e sofrida gente. de se fazer efetivamente sua distribuição, de se fa-

O Município de Itaituba e sua área de influên- zer com que a reforma agrária e a sua conseqüência
cia não podem ficar só com os buracos e as maze- possam auxiliar no desenvolvimento desta Nação.
las do ouro. É preciso encarar o problema sob um É fato também que este modelo concentrador
ângulo novo, onde as pessoas que lá trabalham se- de terra e de renda fez com que no nosso País apa-
jam recompensadas de maneira adequada e justa recesse uma geração de pessoas sem direitos e ci-
pelo trabalho realizado. A riqueza mineral do Vale do dadania. As cidades, hoje inchadas pelo êxodo rural,
Tapajós é imensa e incalculável, mas tem que ser comportam 70% da população brasileira.
distribuída e não concentrada, podendo existir, com Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Estado
absoluta certeza, mecanismos legais para que isso de São Paulo tem uma peculiaridade que' poderia
ocorra, e com bastante celeridade. servir de exemplo para a Nação: a maior parte das

Recentemente, a Comissão de Minas e Ener- terras do Pontal do Paranapanema são devolutas.
gia da Câmara dos Deputados reuniu-se em ltaituba, Na realidade, os invasores do Pontal do Paranapa-
tendo como principal objetivo o projeto que regula- nema não são os trabalhadores rurais que tentam
menta os artigos 21 e 174 da Constituição Federal, hoje buscar o seu pedaço de terra, mas os ditos fa-
que tratam das áreas e de condições para c exercí- zendeiros que invadiram aquelas áreas na década
cio da atividade garimpeira, em forma associativa. de 50, meteram suas cercas, botaram seus bois e

Por isto é de fundamental importância a conti- deram e deram uma banana para o Estado. Eles fi-
nuação dos trabalhos do Primaz, através da CPRM, zeram da concentração da terra no Pontal do Para-
da Seicom-PA, para que seus benefícios possam napanema o fruto do seu enriquecimento pessoal.
atingir outros Municípios do Vale do Tapajós, como Por isso, Sr. Presidente, é bom que todos saibam,
Trairão, Jacareacanga, Novo Progresso, Santarém, os Deputados e Senadores, o Governo ~ toda a Na-
Aveiro e Rurópolis. A identificação tecnicamente cor- ção brasileira, que os verdadeiros invasores são os
reta das potencialidades minerais e agrícolas desses fazendeiros, - não é para nossa surpresa - andam
Municípios é que poderá produzir projetos adequa- de braços dados com a Justiça e dão luz a um juizi-
dos de sustentação ao desenvolvimento regional e nho que, com dois anos de carreira, decreta a prisão
permitirá o interesse do capital privado em investi- preventiva de trabalhadores que simplesmente que-
mentos nessas privilegiadas e produtivas áreas. rem lavrar a terra. E lavrar a terra para quem, Sr.

Concluímos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Presidente? Para o seu filho de dois anos. Se não
dos, alertando esta Casa e o Governo Federal para a bastasse esse juizinho teve a petulância de dizer
necessidade imediatamente de atenção para as diver- que os trabalhadores rurais formam quadriihas. Ele
sas áreas e segmentos da Amazônia, antes que sur- deveria olhar para o espelho para ver onde estão as
jam movimentos de conseqüências imprevisíveis para quadrilhas que se formam por este País afora.
reparar a injustiça e o descaso do Governo Federal Sr. Presidente, Srs. Deputados, estive ontem
com a rica região e seus esquecidos habitantes. no Complexo Penitenciário do Carandiru e fi:tuei im-

Não são só os sem-terra que têm disposição e pressionado com a solidariedade das presas co-
coragem de lutar por aquilo que entendem ser de di- muns daquele complexo. Dirigindo-se a mim e ao
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Senador Eduardo Suplicy, diziam que, se alguma
pena deveriam cumprir, estava correto estarem ali,
mas que a companheira Diolinda, esposa de José
Rainha, que luta por um pedaço de terra, estava ab
solutamente correta na sua luta, e não era justo per
manecer aprisionada daquela forma. Mais que isso,
Sr. Presidente, para humilhação de um ser humano
e indignação da Nação, uma mulher de 25 anos que
luta pela terra com um filho de dois anos é conduzi
da algemada ao Complexo Penitenciário do Carandi
ru, que todos conhecemos.

Por isso esta Casa, mais tarde, estará com o
Sr. Ministro. Ontem esteve com o Secretário e o Pre
sidente do Incra. i Em todos os cantos do País, as
pessoas bem intencionadas que ainda têm capaci
dade de se indignar não podem se aquietar. Inde
pendente do partido a que pertençamos, não pode
mos ficar tranqüilos diante de um quadro como este:
uma senhora de 25 anos sendo conduzida a um pre
sídio onde há condenadas a centenas de anos. Essa
é a iniciativa do Judiciário brasileiro. Se pensam que
vão amedrontar, não botarão medo nem nos sem
terra, nem nos seus solidários. Ao contrário, ao ten
tar tirar um sem-terra de circulação, outrosm dois
aparecerão; ao tentar calar sua voz, outras se levan
tarão. E assim, passo a passo, faremos a reforma
agrária no País, para melhorar as condições de vida
do povo brasileiro.

O SR. PAULO BERNARDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO BERNARDO (PT-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pondero a V. Exa.,
com base no art. 227 do Regimento Interno, a ne
cessidade de abertura do painel.

Diz o artigo:
"Art. 227. O comparecimento efetivo do

Deputado à Casa será registrado diariamen
te, sob responsabilidade da Mesa e da pre
sidência das Comissões, da seguinte forma:

1- .

11 - às sessões de deliberação, me
diante registro eletrônico ou, se não estiver
funcionando o sistema, pelas listas de pre
sença em Plenário;"

Esse não é o caso, porque V. Exa. já informou
à Casa que o painel funciona normalmente. Então,
parece-me importante abri-lo, considerando inclusive
que temos sessão com Ordem do Dia, conforme
avuláo distribuido.

Queria fazer~ mais uma vez~ um apelo a V.
Exa. para abrir o painel para verificarmos o compa
recimento dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - No
bre Deputado, há ordem do Dia, como se referiu. V.
Exa; mas não haverá deliberação porque não há
matéria em discussão. V. Exa. sabe que o funciona
mento do painel eletrônico para quando houver deli
beração. Se não vamos dei iberar, não há necessida·
de de abri-lo. E a casa sabe que, após o Grande Ex
pediente, teremos uma sessão extraordinária com
Ordem do Dia, quando o painel será aberto.

Então, como não haverá deliberação, a inter"'
pretação da Mesa é que não há neces~idade de se
fazer a abertura do painel.

O SR. PAULO BERNARDO - Sr. Presidente,
apenas reitero o apelo dizendo que o art. 227 não se
refere à deliberação. Ele fala claramente em registro
da presença efetiva dos Parlamentares em Plenário.
Referi-me à deliberação porque a sessão foi convo
cada com a Ordem do Dia. Parece-me que o Regi
mento, neste caso, exige que o painel seja aberto
para registrar a presença dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V.
Exa. assim entende, mas a Mesa já decidiu. Se V.
Exa. quiser recorrer à Comissão de Constituição e
Justiça ou a própria Mesa, faça um ofício que a Pre
sidência o aceitará. Mas peço a V. Exa. que colabo
re, concordando com a minha deliberação.

O SR. PAULO BERNARDO - Sr.Presidente,
não concordo, mas farei o recurso, conforme suges
tão de V. Exª"

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Agra
deço a V. Exª

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

O SR. ELIAS MURAD (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estou profundamente preocupado com a inva
são no Brasil, principalmente nas grandes metrópo
les brasileiras, de uma droga devastadora denomi
nada crack;

O crack é uma forma impura dà cocaína, cris
talina, e tem este nome oriundo do inglês exatamen
te porque, sendo obtido com o emprego de determi
nado sais, acaba se cristalizando e, quando é quei
mado, esta como o sal jogada ao fogo. A droga se
apresenta em pequenos cristais; o que facilita o seu
transporte e, conseqüentemente, seu contrabando e
distribuição.

Na verdade, o crack é um derivado impuro da
cocaína. Em princípio, ele é obtido das próprias 10-
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lhas de coca e, depois de produzir o alcalóide, que é
a cocaína, é tratado por determinados solventes e
alguns sais, transformando-se no produto citado.

O grave problema que temos observado nos
usuários de crack deve-se ao fato de ser uma droga
profundamente devastadora.· Os seus efeitos são
quase que imediatos, porque,sendo ela fumada 
maneira mais comum de usá-Ia, é rapidamente ab
sorvida pela ampla mucosa pulmonar, membrana ri
camente vasculaizada e bastante permeável. Além
disso, a cocaína do crack, atinge o cérebro em me
nos de dez segundos, provocando reações clássicas
de euforia, excitação, aumento da capacidade e, às
vezes, até outros efeitos mais acentuados, inclusive
aumento da agressividade. Há portanto, ainda, um
risco de que o indivíduo nessa fase eufórica, possa
cometer violências as mais variadas, provenientes
deste aumento da agressividade.

Por outro lado, o efeito é rápido, é curto. Den
tro de 15 a 20 minutos desaparece a fase eufórica,
estimulante, excitante, I,evando o indivíduo a cair em
profunda depressão. Geralmente, para se levantar
dessa fossa, a pessoa toma nova dose e assim su
cessivamente. Portanto, o crack é uma droga alta
mente compulsiva. Tenho assistido a alguns pacien
tes que me têm narrado tal situação. Às vezes acon
tecem sessões sucessivas durante vários dias com
o emprego continuado da droga. Como o crack tem
40% de cocaína e os 60% restantes são de impure
zas, solventes variados, bicarbonato de sódio e ou
tros sais, restos de ácidos, como o sulfúrico e o clo
rídrico, tornar-se profundamente lesivo ao tecido pul
monar, podendo provocar pneumonias químicas e fI
broses pulmonares, ou seja, o endurecimento dos
pulmões, causando dificuldades respiratórias.

Portanto, Sr. Presidente, acho que devemos fa
zer uma ampla campanha preventiv~ alertando os
usuários, que, devido· ao preço relativamente baixo
dessa droga, constituem maioria nas classes menos
favorecidas, como temos observado nas ruas das
grandes Capitais brasileiras. Tal campanha se faz
necessária, em função de esclarecimentos dos ris
cos graves à saúde e até a possibilidade de morte,
não só por overdose, como também pelas outras
afecçães provocadas pelas impurezas que acompa
nham o produto. É um alerta que fazemos às autori
dades da Nação, para que essa campanha seja feita
o mais rápido possível, visando principalmente à ju
ventude.

O SR. PAULO BERNARDO (PT-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero falar um pouco sobre o Fundo Social de

Emergência, que deverá ser votado esta tarde, e fa
zer uma reflexão sobre a responsabilidade que signi
fica para esta Casa votar uma matéria como esta,
principalmente se considerarmos que todo o impacto
que tem o Fundo Social de Emergência sobre as
contas públicas e, digo mais explicitamente, sobre
as contas dos Estados e dos Municípios, não está
ainda totalmente esclarecido.

Verificamos, Sr. Presidente, durante as.quase
trinta sessões de duração da Comissão Especial
que analisou a proposta de emenda constitucional
do Governo, que não estão claras, pois ainda estão
postas de forma desagregada as origens dos recur
sos que dão o montante do Fundo Social de Emer
gência, que, este ano, totaliza quase vinte bilhões de
reais. Tentamos fazer isso através do Sistema Inte
grado de Administração Financeira - SIAF, mas não
o conseguimos, porque algumas das receitas não
estão claramente listadas. Não sabemos exatamen
te de onde vêm os recursos do Siaf.

Com relação à despesa, não precisamos con
versar muito, porque já ficou claramente demonstra::.
da, na imprensa, em todas as denúncias públicas
feitas, a forma perversa como o Governo vem utili
zando o Fundo Social de Emergência. Não estou me
referindo às goiabadas cascão, ao champanhe e a
outras coisas do gênero que a imprensa também no
ticiou. Estou me referindo ao fato de o Governo es
tar, na verdade, aliviando os seus problemas de cai
xa principalmente cobrindo os gastos, necessários e
importantes, com pessoal, com inativos, com encar
gos sociais, mas fazendo isto às custas das finanças
dos Estados e Municípios.

O Tribunal de Contas da União fez um relatório
que foi enviado para esta Casa, na sexta-feira pas
sada. Na nossa opinião, mereceria muito mais aten
ção, porque o referido relatório expõe minuciosa
mente as perdas que cada Estado tem com o Fundo
Social de Emergência. '

Há casos extremos, como o caso do Mara
nhão. Ontem, conversamos com a Governadora Ro
seana Sarney e S. Exa. confirmou que o Fundo So
cial de Emergência implica uma perda de 25% dos
repasses federais para o Estado do Maranhão.
Constitui uma falta de responsabilidade votarmos
uma matéria dessa natureza, deixando os Estados
da Federação sem recursos, numa situação finan
ceira ainda pior do que aquela em que se ~ncontram

hoje.
Apelo, pois, aos Parlamentares desta Casa

que nos debrucemos sobre os números destas fi
nanças públicas. Além, disso, reitero que o Governo
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utiliza uma falácia quando se refere ao Fundo Social
de Emergência, relacionando-o ao Plano Real. Se
gundo o Governo, o Fundo Social de Emergência é
fundamental para o Plano Real, porque reduzirá o
déficit público. O Fundo Social de Emergência serve
ao Governo Federal, mas se por um lado, verifica
mos que diminui, de fato, o déficit público na área fe
deral, por outro o faz à custa de aumentá-lo na
áreas municipal e estadual.

Parece-me, portanto que estamos aprovando
uma proposta de emenda constitucional, prorrogan
do uma situação lesiva aos Estados e Municípios.
Neste sentido, nós, do Partido dos Trabalhadores,
votamos contra, quando da Comissão, e da mesma
votaremos hoje. Constitui uma imprudência esta
Casa - o próprio Deputado Gérson Peres está aqui
conversando com o orador - provocar um dano tão
grande aos Estados e Municípios.

Mais uma vez, insisto que o:Governo Federal
alivia seus problemas de despesas, seu problema
de caixa - com isso, resolverá o problema do Orça
mento Federal, mas vai deixar o abacaxi para os Es
tados. No Estado do nobre Deputado Gérson Peres,
a inflação nunca chega a zero, porque continua ha
vendo déficit público na área dos Estados e dos Mu
nicípios.

Por outro lado, se a arrecadação crescer, como
diz o nobre Deputado Pauderney Avelino, e se não
houver o Fundo Social de Emergência, haverá com
o acréscimo da arrecadação, um repasse maior para
os Estados e Municípios. Portanto, também neste
caso, a situação é injusta e prejudicial para eles.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (Bloco/PFL-SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, acuso o recebimento de far
to material informativo enviado pelo Presidente do
Sistema FIESC, Oswaldo Moreira Douat, defenden
do, entre outras medidas, a manutenção da compul
soriedade das contribuições às entidades de servi
ços mantidas pela indústria, como o SESI e o SE
NAI, que, como disse, ''voltam-se respectivamente a
oferecer soluções às demandas de assistência à
saúde, educação e lazer para o trabalhador da in
dústria e seus familiares, e de treinamento, capacita
ção e preparação do homem para o trabalho.

Mas o que me.impressiona, Sr. Presidente, eu
que conheço bem o serviço que prestam o Sesi e o
Senai no meu e em outros Estados, bem como o
serviço do Senac, do Sebrae, é a quantidade de ser
viços demonstrada aqui nos dados que passo a rela
tar, comentando as alternativas que se têm para não
prejudicarmos os serviços que prestam essas enti-

dades, que são da maior relevância para o nosso
País. .

Os dados alinhados por Douat indicam o se
guinte:O Sesi - Serviço Social da indústria -, atuan
do em mais de 700 municípios brasileiros, com
2.626 unidades de atendimento - 2.113 fixas e 513
móveis, conta com escolas, centros de atendimento
médico e odontológico, centros de atividades, cen
tros esportivos, farmácias, supermercados e cozi
nhas industriais, tendo sempre por missão disponibi
lizar um conjunto valioso de serviços ao alcance do
industriário e sua família.

Na área da Saúde, o SESI é recordista nacio
nal em atendimentos, com um volume médio anual
de cerca de 6,5 milhões de procedimentos médicos
e de mais de 2,5 milhões de atendimentos odontoló
gicos. O Sistema Sesi dispõe de mais de 1.800 con
sultórios médicos e odontológicos, 187 ambulatórios,
75 laboratórios de análises clínicas e 71 centrais de
esterilização em todo o País.

No que diz respeito à saúde ocupacional, são
desenvolvidas ações preventivas a doenças profis
sionais, com diagnóstico precoce e programas de
melhoria de condições ambientais de trabalho, com
ações de prevenção de acidentes, de informação so
bre a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis,
além de orientação à saúde da mulher e ao planeja
mento familiar.

O Sesi tem sob sua responsabilidade, ainda, a
maior rede privada de ensino do País, com 603 es
colas, 411 creches e 5.078 salas de aula, distribuí
das em todo o território nacional. Só no ano de
1994, foram matriculados em suas escolas 713.776
alunos, assistidos nas áreas de educação infantil,
ensino fundamental para crianças, jovens e adultos,
iniciação para o trabalho e de qualificação e aperfei
çoamento profissional.

Outros importantes setores também são aten
didos pelo Sesi, tais como: programas de assistên
cia, que fornecem algo como 54 milhões de refeiçõ
es balanceadas, anualmente, a trabalhadores e alu
nos das escolas mantidas pele. Sistema; assistência
jurídica ao industriário e sua família, no que concljr
ne a pendências judiciais e extrajudiciais, de nature
za civil e familiar, com uma média anual de mais de
350 mil atendimentos; assistência econômico-finan
ceira, que proporciona aos seus beneficiários a
oportunidade de adquirir medicam~ntos, uniformes e
material escolar, alimentos básicos e a custos abai
xo do mercado.

Visando, ainda, oferecer ao industriário e à sua
t'art)íIia acesso a atividades culturais e de lazer, o
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Sesi patrocina, promove e incentiva programas com
o Concurso Sesi de Teses Universitárias, o Prêmio
Sesi de Teatro, Prêmio Talento Brasileiro, e, em par
ceria com o Globo, a campanha Operário Brasil,
que buscam estimular a participação criativa e a for
mação da consciência de cidadania no trabalhador
da indústria, investindo em seu crescimento profis
sional e na melhoria de sua qualidade de vida.

Respectivamente ao Senai - Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial, - criado em 1942, cum
pre sublinhar seu singular papel no processo de
rnndemização do parque industrial brasileiro, através
da. capaci~ção dos recursos humanos indispensá
veís à competitividade das empresas do País.

Concebido e estruturado como instrumento de
educação técnica para suporte à alavacagem da in
dústria nacional no pós-guerra, o Senai edificou ao
longo destes 53 anos uma sólida trajetória de forma
ção profissional e de intensiva participação no de
senvolvimento tecnológico do segmento industrial
brasileiro.

Aproximadamente 19 milhões de brasileiros já
passaram pelas suas unidades de ensino, articula
das numa rede que hoje abrange mais de 3.000 mu
nicípios em todo o território nacional. A implementa
ção de programas de gestão da qualidade e produti
vidade, gestão da qualidade ambiental, adequação
metrológica a padrões internacionais, laboratórios de
pesquisa, desenvolvimento e treinamento, produzin
do e multiplicando literatura técnica de altíssimo ní
vel, criando e aperfeiçoando metodologias e inova
ções pedagógicas do ensino técnico, além da pres
tação de serviços diretamente às empresas, entre
outras iniciativas, constituem a plataforma sobre a
qual opera e evolui o Senai dos dias atuais.

Como se vê, Sr. Presidente, os dados são mui
to eloqüentes e nos convidam a uma profunda refle
xão sobre a inconveniência da extinção pretendida,
poisj enquanto o ensino público técnico oferece 85
mil vagas em seus cursos, as escolas do Senai as
seguram 2 milhões de matrículas em todo o território
nacional.

O desenvolvimento de um país está intima
mente vinculada à atenção que é dada à educação
do seu povo. E o Japão é um dos exemplos mais
atuais desta assertiva, pois conseguiu soerguer-se
após a 2A Grande Guerra Mundial, tornando-se a po
tência que é hoje graças aos maciços investimentos
neste setor.

Espero que o bom senso prevaleça e que
aquelas verbas sejam mantidas, pois do total de en
cargos das empresas, que soma 102,6% sobre os

salários, apenas 3,1% vão para o Sesi, Senai e Se
brae.

Sobre este último, que dá apoio às micro e pe
quenas empresas, que são 4 milhões em todo país,
responsáveis por 48% da produção nacional, por
60% da oferta de empregos, por 42% dos salários
pagos e por 21 % do produto intemo bruto, Douat
condena a retenção em Brasília de metade dos re
cursos que cabem ao órgão e sustenta que aceitaria
uma desoneração parcial sobre a folha desde que
os recursos fossem para as superintendências esta
duais, onde poderiam ser melhor aplicados na edu
cação de micro e pequenos empresários e no finan
ciamento a novos negócios.

Somente Senac, em 49 anos de existência, 22
milhões de pessoas foram preparadas para o merca
do de trabalho, nas profissões ligadas ao comércio e
serviços. Em 1994, cerca de 1,5 milhão de pessoas
matricularam-se em seus programas de formação
profissional. Com 600 unidades operativas e 3.475
salas de aula, presente em todos os Estados da Fe
deração, o Senac é a única - ou a principal - alter
nativa de formação profissional em grande parte dos
1.704 munícípios onde atua. São mais de 1.500 cur
sos, que abrangem todos os níveis de escolaridade,
desde o primeiro grau até a pós-graduação, aten
dendo a diferentes necessidades de capacitação e
especialização profissional, em sintonia com as ne
cessidades do mercado de trabalho de cada região.

É bastante significativo, Sr. Presidente, que o
mais amplo e bem-sucedido projeto social e de for
mação profissional até hoje desenvolvido no País
seja impulsionado unicamente com recursos da ini
ciativa privada. Cada empresa investe 2,5% de sua
folha de pagamentos, para garantir a constante ca
pacitação de mão-de-obra, o aprendizado das novas
gerações, além de atendimento médico e lazer para
seus empregados.

Por todos esses motivos, é inconcebível a hi
pótese de eliminar tais contribuições, para diminuir o
peso dos encargos salariais. Já que a diminuição de
outros encargos, como Previdência Social (20%) e
FGTS (8%), é considerada impossível, alguns acre
ditam que o problema será resolvido pela extinção
de uma parcela de 2,5% que funciona como semen
te de mão-de-obra qualificada e de qualidade de
vida, com resultados concretos e comprovados.

O critério da folha de salários com base de cál
culo para contribuição social, assumida pelos em
presários e sem nenhuma verba governamental,
consagrou-se como o mais transparente. Dessa for
ma, o trabalhador tem condições de identificar a ori-



DISCURSO DO SR. PAES LANDIM
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORA
DOR, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLI
CADO.

o SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ontem, ocupei esta tribuna para manifestar a nossa
opinião sobre a prisão dos companheiros Deolinda
Alves de Souza e Márcio Barreto, em São Paulo.

Hoje, Sr. Presidente, agrava-se mais o proble
ma porque vemos o desinteresse não somente de
alguns juízes, como já foi dito, mas da Justiça de
maneira geral, inclusive do próprio Ministro Nélson
Jobim. Na quarta-feira passada, tivemos nesta Casa
reunião do Fórum das Entidades em Defesa da Re
forma Agrária e em Repúdio à Violência no Campo.
Os participantes desse fórum, juntamente com Par
lamentares e o Presidente do Partido dos Trabalha
dores, Sr. José Dirceu, estiveram em audiência com
o Sr. Ministro da Justiça, Nélson Jobim. Na ocasião,
ficou marcada outra audiência com S.Exª para hoje,
1Q de novembro, às 16h, no Ministério da Justiça. A
informação que temos é que o Sr. Ministro Nélson
Jobim viajou e não nos vai receber na hora marcada
há oito dias.

Ontem tomamos uma decisão. Quando· da pri
são dos.companheiros do Movimento dos Trabalha
dores, Sem-Terra em São Paulo, pedimos ao Sr. Mi
nistro da Justiça que encaminhasse o relaxamento
dessa prisão, ocorrida de forma injusta.

Um Governo que se diz democrata, cujo Presi
dente - e S.Exª usa isso com orgulho - foi persegui
do político na época da ditadura, como se comenta,
hoje não se se constrange em ter, em São Paulo,
presos políticos, fato repudiado por toda a socieda
de, inclusive até pelo Governador do Estado, do seu
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gem do dinheiro que mantêm o Senac, o Senai e o faça o seguinte: diminuam-se as contribuições sobre
Sesi e acompanhar a aplicação desses recursos, o lucro e faturamento com o Finsocial, abatendo
com endereço claro de benfeitores e beneficiários. dessas contribuições sobre folha direta de salário.
Observe-se que as contas dessas instituições estão Portanto, há outras saídas. O que n~o podemos - e
sujeitas à permanente fiscalização do Tribunal de que seria um lamentável retrocesso - é acabar com
Contas da União, do Ministério do Trabalho, do Con- o Sistema, que está comprovadamente dando certo.
selho Fiscal da própria entidade e de auditorias ex- Será temerária - qualquer - repito - qualquer altera-
temas contratadas. ção que possa prejudicar o grande trabalho que es-

Seria um lamentável retrocesso, com danosas sas instituições prestam ao País.
conseqüências para o País, qualquer alternativa de Portanto, Sr, Presidente, era o que tinha a di-
transferir para o Orçamento da União todo o trabalho zer pela manutenção desse grande serviço que es-
que está sendo realizado por essas entidades, cus- sas instituições tão boas - Sesi, Senai, Senac e S~
teadas e administradas há meio século pela iniciati- brae - prestam ao nosso País.
va privada, com dinamismo e comprovada eficácia. Era o que tinha a dizer.

O Sistema SesilSenai/Sebrae/Senac está com
provadamente dando certo, atendendo às camadas
mais necessitadas, aos filhos de trabalhadores.
Será, portando, temerária qualquer alteração que
possa prejudicar o grande trabalho que essas insti
tuições prestam ao País.

A contribuição das empresas para a manuten
ção dessas entidades é um investimento em recur
sos humanos que gera criatividade, gera saídas po
sitivas, gera desenvolvimento. Em um país de recur
sos escassos, a geração de novos empregos e no
vas atividades profissionais depende basicamente
da criatividade e do estudo dos métodos e proces
sos tecnológicos que hoje são transmitidos nos pro
gramas educacionais do Senai e do Senac. O princi
pal produto dessas entidades é a valorização do po
tencial do homem brasileiro, propiciando os meios
indispensáveis à sua realização pessoal e ao pro
gresso do nosso País.

A idéia de cortar a contribuição de 2,5% sobre
as folhas de salários (que garante ensino profissio
nal, lazer e saúde, com dignidade e sem fraudes,
para milhões de trabalhadores em todo o País), é
um grande equivoco, que nem de longe solucionaria
o problema do "custo Brasil" e que traria prejuízos
incalculáveis.

Caso o resultado de tanto debate tributário fos
se este, a montanha do "custo Brasil" estaria parindo
um minúsculo ratinho. Ou pior: ceifar recursos de
formação profissional na intenção de cortar "penduri
calhos" seria o mesmo que extirpar exatamente o
menos supérfluo: as sementes.

Estou convicto de que o Congresso Nacional
dará o melhor encaminhamento ao assunto em
questão.

Sr. Presidente, de fato, há uma carga sobre a
folha de salários que precisa ser repensada. Mas há
outras soluções. Defendo uma alternativa em que se
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partido, que diz não concordar com a prisão desses
trabalhadores.

Sr. Presidente, deixo registrado nosso repúdio
à Justiça brasileira e ao meu conterrâneo, Ministro
Nélson Jobim, que faz o papel que não é de um ver
dadeiro gaúcho: fugir da raia. O Sr. Nélson Jobim fu
giu da raia para não debater o assunto.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. ALZIRA ÉWERTON (PPB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Prêmio Nobel da Paz, neste ano
da graça de 1995, foi concedido a um cientista euro
peu que se destacou na luta contra a construção de
artefatos nucleares. Judeu-polonês, o Dr. Rotblat re
cebeu a distinção e teve o reconhecimento de sua
luta aos 86 anos de idade, o que leva a pensar que
os suecos quiseram dar um tapa no rosto da França,
com luva de pelica, em virtude da posição irredutível
do Presidente Jacques Chirac que, não obstante os
protestos mundiais, especialmente da Austrália,
Nova Zelândia e Japão, insiste em continuar as ex
plosões nucleares no Atol de Mururoa, no Pacífico
Sul.

As explosões nucleares neste momento da
História, de preocupação com o equilíbrio da nature
za, dos sistemas ambientais, ou seja, com a ecolo
gia são um desrespeito à humanidade e uma amea
ça ao Futuro da Terra. Os resíduos nucleares de
uma explosão dessas, na atmosfera, duram cerca
de oito mil anos se espalham por todo o planeta, pe
las correntes aéreas superiores.

A França está fazendo testes subterrâneos e
as rachaduras que provocam na ilha, que tem forma
ção de coral, são uma ameaça muito grave de con
taminação das águas oceânicas. Apesar dos diver
sos nomes, os oceanos são interligados, não têm
fronteiras.

A França tem ignorado os protestos e mantém
o calendário das explosões no quintal alheio, daí a
grita maior daqueles países que se acham mais pró
ximos do centro dos testes em Mururoa.

Essa atitude da França, país membro da Co
munidade Européia, berço das liberdades democráti
cas modernas, desmoraliza as preocupações ecoló
gicas com a Amazônia, manifestadas por governos e
órgãos daquele velho continente. Sobretudo, da ho
nestidade dos que pretendem afastar a soberania
dos países da região sobre o território amazônico,
para considerá-lo Patrimônio da Humanidade.

É claro que a Amazônia deve ser preservada,
mas com técnicas de manejo que permitam a sobre
vivência de seus habitantes. Não apenas a Amazô-

nia mas a terra inteira é patrimônio da humanidade.
Mais do que isso, é patrimônio de todas as criaturas
que povoam este Planeta Azul, que tanta admiração
causou ao primeiro homem que o observou do espa
ço, o russo Yuri Gagarin. A Terra é uma nave espa
cial e um ataque a qualquer de seus pontos interes
sa a todos seus habitantes, especialmente ações
ameaçadoras, como esses agressivos e insensíveis
testes que envolvem explosões nucleares de grande
potência num frágil de coral na Polinésia. As san
ções que são aplicadas a Cuba, por causa de Fi
dei Castro, e ao Iraque, para castigo de Sadam
Hussein, deveriam, com maior razão, ser aplica
das à França do Sr. Chirac, que deseja, com essa
ameaça à humanidade, recuperar glória e prestí
gios passados.

Nossa Amazônia Legal abrange 61 ,2% do terri
tório brasileiro, tem mais de seis milhões de quilô
metros quadrados e as maiores reservas de água
doce do planeta, que correspondem a cerca de 20%
dos recursos hídricos mundiais da espécie. Seu po
tencial hidrelétrico é imenso. Sua biodiversidade,
ainda pouco conhecida, juntamente com os imensos
recursos minerais, a tornam objeto de cobiça de
gente hipócrita como essa que faz explosões atômi
cas para aquisição de maior poder bélico.

Por tudo isso, o Governador Federal deve in
vestir mais em pesquisa na Amazônia, mantendo
controle total sobre ela, e ocupando-a em pontos es
tratégicos, fortalecendo as políticas que possam fi
xar o brasileiro no interior, nos distante rios, nas flo
restas. O preço político para a borracha nativa é um
dos instrumentos que podem ser usados nesse sen
tido com muito sucesso. Foi a ocupação do serin
gueiro que garantiu a nossa soberania em nossa
Amazônia imensa e até aumentou nosso território.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CÉSAR BANDEIRA (Bloco/PFL - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi reali
zada no Maranhão, há aproximadamente quinze
dias, a segunda recontagem dos votos somente
dos candidatos a deputado federal. Na primeira re
contagem foram reapuradas 400 urnas. Agora, na
segunda recontagem, o mesmo ocorreu com mais
3 mil urnas.

O estranho em todos esses acontecimentos é
o porquê dessa recontagem apenas dos votos para
deputado federal. A oposição conseguiu, no TSE,
que fosse feita uma reapuração dos votos. Entretan
to, o tiro saiu-Ihe pela culatra: depois de apuradas
todas as 3.400 urnas, a tendência é a oposição per
der uma cadeira no Parlamento. E a Frente Popular,
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que conta hoje com treze parlamentares, pode ter que teríamos com S. Exª hoje, às 16 horas, para dis-
seu número acrescido em mais um. cutir a ilegalidade da prisão de lideranças de traba-

Tem-se comentado muito, no Maranháo e na Ihadores sem terra, e sequer nos deu alguma expli-
imprensa nacional, as possíveis fraudes naquela cação ou marcou outra audiência.
eleição. Mas não se comprovou até o momento ne- O Presidente da República tem feito muita de-
nhum indício, o que demonstra que a eleição no Es- magogia com a questão da reforma agrária em nos-
tado foi limpa. Agora, a oposição é que está na imi- so País. No entanto, na primeira oportunidade, enca-
nência de perder uma vaga nesta Casa. minha seu representante para sentar-se com gran-

Este fato deve ser registrado porque nós, da des proprietários de terra para pedir-lhes a bênção e
Frente Popular, que elegemos o governador e qua- decidir que áreas poderão ser compradas para a dita
torze dos dezoito deputados, acusados injustamente reforma. Nessa negociação, os grandes proprietá-
não apenas pela imprensa local, mas também pela rios já disseram logo que áreas de Gonflito.não serão
nacional, estamos agora mostrando não só ao Mara- beneficiadas. Ora, que reforma agrária é essa, em
nhão, como ao País, que a eleição foi limpa, sem que justamente os mais vitimados pela concentração
nenhum vício que a pudesse comprometer. de terras estarão fora do processo?

Sr. Presidente, outro assunto que também gos- Sr. Presidente, o Estado do Pará é campeão
taria de trazer ao conhecimento da Casa diz respeito em conflitos e assassinatos de lideranças de traba-
à quebra do sigilo da telefonia celular no meu Esta- Ihadores rurais. Centenas de pessoas foram assas-
do. Verifiquei, surpreso, que em Brasília está acon- sinadas e não há sequer um mandante desses cri-
tecendo o mesmo fato. No Maranhão, porém, isso mes na prisão. Há poucos dias, a TV Globo exibiu
está tomando proporções alarmantes: ninguém mais imagens de um arsenal montado por fazendeiros da
pode falar em telefone celular, porque foi descoberto região de Pontal do Paranapanema para enfrentar
o código. Por isso, qualquer cidadão tem acesso às os sem-terra, os excluídos. O Ministro da Justiça en-
conversações telefônicas alheias, sem que haja tretanto se negou a aceitar a veracidade dos fatos e
qualquer providência da Teima, companhia encarre- sequer fez uma averiguação, certamente porque se
gada da telefonia no Estado. Apelamos, pois, ATe- trata de uma denúncia contra os que têm dinheiro e
lebras e ao Ministério das Comunicações a fim de poder.
que tomem providências, porque o fato já extrapolou Neste País, as estruturas de poder são reféns
todos os limites. de quem tem dinheiro - ou seja, quem manda são

O que mais me deixou preocupado foi o fato os grandes latifundiários. Um por cento das proprie-
de, na sexta-feira, o jornal O Imparcial, de grande dades detêm mais de 60% das áreas agricultáveis.
circulação no meu Estado, ter publicado uma entre- Essa é a realidade brasileira, hoje. Há 32 milhões de
vista do Presidente da Teima, Sr. Jorge Capebi, na famintos no Brasil. Desses, 18 milhões estão no
qual divulgou o código de acesso aos telefones celu- campo, e não têm sequer um pedaço de chão para
lares, o que estarreceu a população. plantar um caroço de feijão ou uma semente de ar-

Voltamos a pedir aqui a intervenção do Ministé- roz. A reforma agrária é, de fato, necessária não só
rio das Comunicações, pois essa situação está ocor- para os trabalhadores rurais, mas principalmente
rendo não apenas no Maranhão, mas também em para a econômica do País, porque é uma forma de
Brasília, no Piauí e em outros estados, levando ao incluir no mercado milhões e milhões de trabalhado-
descrédito a telefonia celular no Brasil - e, conse- res, que poderiam estar produzindo alimentos para
qüentemente, as companhias telefônicas estaduais matar a fome do povo e garantir o sustento de suas
e o próprio Ministério das Comunicações. famílias. Isso diminuiria também o êxodo rural e,

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA. conseqüente, o inchaço das cidades e a crescente
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e criminalidade.
Srs. Deputados, assomo à tribuna para trazer, mais Ora, se o Presidente da República pretendesse
uma vez, o protesto do Partido Comunista do Brasil mesmo promover a reforma agrária, em primeiro lu-
contra a prisão da líder dos sem-terra Deolinda, es- gar não aceitaria nem estimularia a repressão contra
posa de José Rainha. Protesto também contra a ati- lideranças legítimas de trabalhadores.
tude desrespeitosa que teve para com repre- Além do mais, Sr. Presidente, a prisão desses
sentantes desta Casa, eleitos pelo povo, o Ministro líderes dos sem-terra está envolvida em alguns mis-
da Justiça Nelson Jobim que, de forma arbitrária e térios. Por exemplo, dizem os delegados que o in-
unilateral, simplesmente desmarcou uma audiência quérito é sigilosos, que corre em segredo de justiça.
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Ora, as atividades de lideranças de trabalhadores
rurais são segredo de justiça? Eles têm vida pública,
são bem conhecidas as suas atividades, mas tentam
enquadrá-Ios no mesmo crime de PC Farias: forma
ção de quadrilha e roubo. É uma verdadeira ironia:
as vítimas se transformam em réus.

Esse é o tipo de reforma agrária que o Presi
dente Fernando Henrique vem fazendo no Brasil,
punindo aqueles que sempre lutaram contra as in
justiças e contra essa estrutura agrária excludente,
autoritária, concentradora de poder e de riqueza, e
beneficiando os que sempre se locupletaram da mi
séria e da fome do nosso povo, que são os grandes
proprietários.

Todos sabemos, através dos jornais, quanto os
pistoleiros recebem desses grandes fazendeiros
para matar líderes sindicais, advogados, parlamen
tares e padres. Esses indivíduos vão para a cadei
ra? Não: andam por aí livremente, inclusive no Palá
cio do Planalto, Sr. Presidente, e talvez até estejam
em postos-ehave do Governo Fernando Henrique
Cardoso, porque quem tem poder manda, e S. EXª é
refém desses senhores.

Então, registramos aqui o nosso protesto e a
nossa solidariedade aos trabalhadores rurais, em
especial às lideranças que lutam contra a injustiça
do latifúndio.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, apenas gostaria de regis
trar matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo de
hoje, onde o articulista, de forma sarcástica, registra:
"Bomba! Tão assentando gente no Carandiru". É
uma coluna muito interessante, que todos os Depu
tados deveriam ler, de sorte, que gostaria de deixá
la registrada nos Anais desta Casa.

MATÉRIA QUE SE REFERE O ORA
DOR.

BOMBl\! TÃO ASSENTANDO GENTE NO CARANDIRU

José Simão
Da Equipe de Articulistas

Bomba! Bomba! Macaco Simão Emergência!
Duas personagens femininas abalaram o meu dia:
Dayse, a vaca que ganhou o título "Miss Leite B". E
Diolinda, a líder dos sem terra que acabou em cana.
Adorei a vaca Dayse, líder dos com terra. Rarará. Tô
apaixonado pela vaca Dayse na capa da Folha. Re
pousando em sua chaise longue de feno. Rarará!

Se eu tiver uma filha vou batizar de Dayse Dio
linda, Paz no Campo. Rarará! Ou como diz uma ami
ga: tem dias que tô Dayse e tem dias que eu tô Dio
linda.

Prenderam a líder dos sem-terra. No meio da
negociação? Uma prisão no meio duma negocia
ção? Mas nem nós áureos os tempos. Rarará . E
como disse o Nelson de Sá: o governo pede crédito
e oferece prisão. A volta do Teje Preso na Socialite
Democracia.

Daqui a pouco vão começar a prender agitador
cultural. Por causa da palavra agitador. Rarará. É
mole? É mole mais sobe!

Como disse a minha empregada: sequestrador
eles não prendem! E o Brasil tá Incra lacrado! Num
impasse, ops imposse. Invadir é ilegal e se não inva
dir a reforma não sai. E se não tiver onde assentar
Assenta na Boneca. Rarará!

Diz que prenderam a mulher por formação de
quadrilha. Uma quadrilha de 40 mil famílias. Já pas
sa a ser maioria. Rarará! Mais que polícia tem. E
mais que fazendeiro também!

Vão acabar todos assentados no Carandiru! tu
canos oferecem. "Cana pro sem-terra". E eu vou pa
rar de falar por aqui se não vou acabar fazendo
companhia pra Diolinda. Rarará!

Só mais uma coisinha. E o nosso sociólogo de
esquerda? Se a Reforma Agrária não sair ele vai
perder um dedo. Aliás, o Don Doca, já tá devendo
dedo! Rarará! Nóis sofre mais nóis goza. Assinado
Macaco Simão líder dos MSS. Movimento dos Sem
Saco! Vai indo que eu não vou!

PS: Zarolho sem-terra grita terra à vista!! Rara-
rá!

O SR. SANDRO MABEL (PMDB - GO. O Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, na convicção de que a fase proble
mática por que atravessa a Encol não compromete
sua extraodinária folha de serviços prestados ao
País, venho render justo tributo àquela que é a nos
sa maior empresa no ramo da construção civil.

Trata-se de um gigante da economia brasileira,
que há 34 anos oferece e mantém dezenas de mi
lhares de empregos em todo o País. São mais de 12
milhões de metros quadrados construídos em 68 ci
dades - o que equivale a conjunto de edificações de
uma cidade de 500 mil habitantes -, compreenden
do apartamentos para classe média alta, unidades
comerciais, hotéis de luxo e shopping centers.

Só no final do ano passado, a Encol atingiu,
com mais de 700 empreendimentos simultâneos em
todo o Brasil, um volume de vendas superior a 5,8
bilhões de dólares, o que significa 57 mil novas uni
dades habitacionais. Esse patamar de produção,
que já configura um recorde mundial, corresponde a
150 unidades entregues a cada semana. Oferecen-
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do qualidade e segurança incontestes e usufruindo
de uma credibilidade ímpar no setor, não surpreende
que disponha hoje de um patrimônio líquido de 626
bilhões de dólares, num total que supera a soma dos
patrimônios das 20 maiores empresas brasileiras de
construção civil.

É assim que a EncoJ, pela excepcionalidade de
seu porte empresarial e pelo volume de recursos
que gerencia, poderia ser o sexto maior banco, ou
mesmo a maior corretora e distribuidora de valores
do País. Não atuando, porém, no mercado financei
ro, dedica-se exclusivamente à construção e incor
poração de imóveis, pelo que garante a casa própria
a segmentos cada vez mais amplos de nossa socie
dade.

Mas não se pode cogitar do sucesso dessa
empresa sem mencionar o nome de seu fundador,
esse extraordinário Pedro Paulo de Souza, cuja ca
pacidade de trabalho e visão empresarial se desta
cam merecidamente no cenário brasileiro. A peque
na instalação destinada à fabricação de tacos de
madeira para pisos deu origem à Encol nos primei
ros anos da década de 60. Juntamente com um só
cio, Pedro Paulo avançou depois para o setor da
construção civil, respondendo pessoalmente por to
das as atividades executivas da empresa incipiente.
O mercado atendido era então restrito, compreen
dendo apenas a recém-fundada Brasília, Goiânia e
algumas cidades do interior de Goiás.

Deu-se o primeiro grande passo grande quan
do, em 1968, a construtora responsabilizou-se pela
edificação de vários conjuntos habitacionais em
Goiás, em oportunidade_surgida pela recente criação
do BNH. A partir da década de 70, ingressou timida
mente no mercado de incorporação de imóveis,
mas, a partir daí, experimentou vertigionoso cresci
mento, consolidada em Brasília e Goiânia, expandiu
se pelos mercados de Belém, Belo Horizonte e Vitó
ria.

O grande salto, no entanto, só viria em 1985,
quando a Encol instalou·sua regional em São Paulo
e daí se projetou para o interior do Brasil. Segundo o
próprio Pedro Paulo, foi essa experiência no merca
do interiorano que proporcionou à empresa o supor
te e o know-how necessários à capacidade de atua
ção simultânea em mais de 50 cidades.

É uma trajetória de coragem e determinação,
que bem ilustra o esforço da iniciativa privada em
prol do progresso do País. Atravessando crises eco
nômicas sucessivas, e ainda que constantemente
ameaçada pelo fantasma da recessão, a Encol com
parece como exemplo de empresa que bem se ad-

ministra sem as beneses do Estado e contribui signi
ficativamente para o des~nvolvimento nacional.

Animada por seus excelentes resultados, a em
presa preparar-se para investir 60 milhões de reais
na implantação de novos núcleos, destinados à fa
bricação em série de produtos especiais, como pré
moldados e Kits de hidráulica e elétrica. O principal
objetivo dos nossos investimentos é aumentar a pro
dutividade e acelerar o processo de fabricação em
série, com a total industrialização dos imóveis. Res
salte-se que a Encol já hoje produz imóveis com pre
ços em 30% inferiores ao da concorrência. Além dis
so, e graças aos maciços investimentos em tecnolo
gia e desenvolvimento de novos métodos construti
vos, mantém a média de 30 a 33 horas/homem para
a construção de um metro quadrado, contra a média
nacional de 70 horas/homem para a mesma área.
Com tais números, é a única empresa brasileira
equiparável às construtoras dos países industrializa
dos.

Por todas essas razões, merece a Encol o
prestígio angariado, como merece a unânime con
fiança de sua vasta clientela. As transitórias dificul
dades que vem enfrentando no momento, antes de
significarem futura inadimplência ou insolvência; é
que os juros altos, somados às medidas de conten
ção ao crédito, estão penalizando as vendas em
todo o setor imobiliário.

É assim, Sr. Presidente, que, quando ocupa
mos esta tribuna para enaltecer atuação da Encol, o
fazemos na certeza de que seu papel tem sido de
terminante para o crescimento do País. Mais do
isso, por ela se demonstra a força da iniciativa priva
da na movimentação da economia, seja pela oferta
permanente de novos empregos, seja pelo aqueci
mento do mercado ou diminuição de nosso déficit
habitacional. Nesse sentido, a Encol tem-se notabili
zado pela competência, pontualidade e qualidade
dos imóveis construídos, pelo que se deverá manter,
ainda por muitas décadas, como a primeira no ran
king nacional.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, desde há muito que o País
necessitava de um plano sério e de uma política res
ponsável para o setor da educação. O atual Gover
no, ao que se sabe, tomou a si o encargo de inovar
o ensino através de medidas que, encaminhadas ao
Governo Nacional, devem ser aprovadas e imple
mentadas o mais presente possível.

Tudo o que se faz pela educação, pelo menos
nessas três últimas décadas, serviu para desmontar



o SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PSDB - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, desde o final do anos 80 a Amazô
nia tem sido o alvo principal dos movimentos am
bientalistas internacionais, principalmente devido à
preocupação de que a destruição das florestas tropi
cais, pela derrubada e pelas queimadas, estaria con
tribuindo para o efeito estufa e poderia causar mu
danças climáticas regionais e globais.

Calcula-se que, por volta de 1950, a área total
de florestas tropicais da Amazônia brasileira era de
3,7 milhões de quilômetros quadrados. Nos últimos
25 anos a região foi fortemente impactada pela ação
antrópica e, segundo o Relatório do Brasil para a
Conferência das nações Unidas sobre Meio Ambien
te e Desenvolvimento, a estimativa da área desma
tada até 1990 é de 415 mil quilômetros quadrados.
As taxas de desmatamento no período de 1978 a
1988 foram de 22 mil quilômetros quadrados ao ano.
Se essas taxas continuarem, em 150 anos essas flo
restas terão desaparecido. O desmatamento tem-se
concentrado em certas partes da região, especial
mente Mato Grosso, Acre, sul do Pará, Rondônia e
Oeste do Maranhão e, recentemente, tem avançado
muito no Tocantins.

Entretanto, é importante ressaltar, Sr. Presi
dente, nobres colegas, que a destruição das flores
tas nas Américas foi iniciada quase que paralela
mente à chegada dos europeus ao Novo Mundo. O
primeiro ciclo econômico brasileiro foi exatamente o
do pau-brasil.

A oc~ da Amazônia, iniciada pelos portu
gueses em 1616, restringiu-se durante muito tempo às
zona':) ribeirinha':), ba':)eando-se sua economia, essen
cialmente, na exploração da':) droga':) do sertão. Poste
riormente, a prodLJÇOO da borracha proporcionou, do fi
nal do século pac:>sado ao início deste, uma fase de
grande desenvolvimento à região.

Com a decadência do ciclo da borracha, um
novo modelo de desenvolvimento foi concebido
para a Amazônia, o qual foi implantado especial
mente a partir de 1960. Ao objetivo do Governo de
integrar a região ao restante do País, aliou-se a
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a estrutura do ensino, para desvalorizar a escola pú- país. E quando me refiro a senso de oportunidade,
blica, para desprestigiar o professor, para transmitir penso no fato de ser Presidente da República um
ao aluno um mínimo de conhecimento que pouco lhe educador que, também sociólogo, bem pode enten-
acrescenta à vida e quase nada lhe seNe para o tu- der e dimensionar a carência do ensino e, sobretu-
turo. do, o desprestígio da escola e o menosprezo a que

O esforço de algumas instituições com o intuito se relegou os professores ao longo dos últimos
de manter o ensino dentro de um padrão aceitável anos.
tem sido pouco reconhecido pelas autoridades do Era o que tinha a dizer.
setor em todos os níveis da administração pública.
SeNe de referencial neste particular a Campanha
Nacional de Escolas da Comunidade que, ao longo
de .muitos anos, desprovida de recursos e sem uma
melhor assistência do Estado, mantém o seu padrão
de ensino dentro de parâmetros elevados, contri
buindo para melhor formação de nossa juventude
em todo o Brasil.

Com a proposta do Governo, o Presidente da
República Fernando Henrique Cardoso, e o seu Mi
nistro da Educação, Paulo Renato de Souza, assu
mem o papel histórico de colocar o ensino funda
mentai dentro de critérios de preocupações que hão
de resultar na melhoria da formação cultural e edu
cacional das novas gerações, propiciando ao País
preparar-se para um Terceiro Milênio que lhe permi
ta ser mais participativo no processo de desenvolvi
mento do mundo no futuro.

A proposta do Governo para esta nova política
educacional prioriza os Municípios e os Estados no
atendimento e na prestação do ensino fundamental,
primando a medida, não em oferecer recursos para
construção de escolas, mas para a melhoria dos sa
lários dos professores e, mais, para ser aplicado em
material didático moderno, em merenda escolar ba
lanceada, no atendimento do aluno em suas neces
sidades básicas, de modo a mantê-Io na escola, eli
minando-se os fatores de evasão que subsistem
hoje no quadro de abandono em que se encontra a
escola de ensino fundamental.

Em reportagem publicada na Revista Veja edi
ção nQ 1.415, de 25 de outubro, fica bem delineada a
importância da proposta do Governo encaminhada
ao Congresso Nacional, sobretudo porque, de modo
explícito, aquela revista, com os detalhes que apre
senta, desnuda por inteiro o quadro atual da educa
ção e do ensino fundamental no País, justificando os
fatos, a necessidade e a urgência de votarmos, nes
ta Casa, o mais rapidamente possível, a proposta do
Governo a que me estou referindo.

Quero parabenizar o Sr. Ministro da Educação,
Paulo Renato de Souza, por sua coragem inovadora
e pelo senso de oportunidade com que se houve na
formulação da nova política para o ensino em nosso
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idéiadeutilizaraAmazôniaparaabsorveramão-de- que, via de regra, o preço dos seus produtos é extre-
obra expulsa do campo no Centro-Sul e Nordeste. mamente baixo no mercado internacional.

A imagem de que a região era uma fronteira A salvação das florestas tropicais na América
inesgotável de recursos levou à sua exploração sem Latina e no restante do mundo não depende exclusi-
a preocupação com o meio ambiente. Levaram-se vamente de medidas técnicas, nem se beneficia dos
experiências de outros locais sem considerar as ca- dircursos ecológicos desacompanhados de ação. A
racterísticas próprias de um ambiente tão frágil solidariedade ecológica será mais efetiva quando
como o amazônico. A degradação ambiental causa- cessar a exploração sobre o Terceiro Mundo. A sal-
da por esses projetos não foi reconhecida ou conta- vação do meio ambiente amazônico, a eliminação
bilizada por muito tempo. Esta era considerada con- das queimadas das florestas, o basta à poluição ne-
seqüência natural do desenvolvimento. Hoje sabe-se fasta dos rios estão relacionados igualmente à elimi-
que a questão ambiental tem sido o problema mais nação das odiosas e extremamente injustas rela-
importante e, em muitos casos, o motivo do fracasso ções entre os países centrais e periféricos.
de empreendimentos. A consicientização desta realidade levará 01

Quando se discute a problemática ambiental povo a lutar pelo que é seu, valorizando os recursos:
da Amazônia, tem recebido maior destaque o des- da natureza. '
matamento e os prováveis impactos deste sobre o É tarefa desta Casa, e de cada um de nós eml

efeito estufa e a perda de biodiversidade. Também particular, empreender esforços para implantar neste
há referência aos problemas produzidos pelo garim- País um modelo de desenvolvimento ecologicarnen-
po, particularmente a utilização de mercúrio, e o for- te equilibrado e socialmente justo. Não tenham dúvi-
te recrudescimento da malária em áreas de garimpo das, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, isso nos
e colonização. Menos comentados são os proble- será cobrado pela sociedade presente e futura.
mas ambientais causados pelo crescimento urbano O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronun-
acelerado e desordenado. A distribuição da popula- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
ção da região entre campo e cidade tem se modifi- Srs. Deputados, durante o Governo Collor, o Brasil
cado sensivelmente com elevação do grau de urba- vivenciou uma de suas mais graves crises institucio-
nização a níveis semelhantes ao do restante do nais. No curto espaço de seu mandato, o povo brasi-
País. Hoje, 61 % da população da Região Norte vive leiro assistiu a toda espécie de descalabro, até que,
em localidades urbanas e uma parcela significativa revoltado, exigiu o impeachment daquele que não
dela, nas periferias de Belém, Manaus e outras capi- soube respeitar o cargo que exercia. Pouco temPOr
tais, onde os problemas de saneamento são fre- depois, era chegada a hora do Congresso Nacional,
qüentemente graves. cuja Comissão de Orçamento promovia as maiores

Resumindo, Insígnes Parlamentares, a econo- barbáries com o dinheiro público. Os olhos vigilantes
mia amazônica, seja ela extrativista vegetal ou mine- da imprensa e a indignação da opinião pública ex-
ral, sofre dos mesmos males de que são vítimas a purgaram do cenário político esses Parlamentares
sociedade e a natureza em outras partes do Brasil e de causa própria. .
da América Latina. Desta forma, a degradação do Cinco anos depois, o Brasil vive uma outra rea-
seu meio ambiente não é nenhuma exceção. Ape- Iidade. Ninguém, nem mesmo os adversários políti-
nas lá a devastação da natureza foi intensificada cos do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
mais tardiamente. O modelo de desenvolvimento im- pode levantar qualquer dúvida sobre o caráter e a
plantado na Amazônia não difere, em essência, da- honestidade do Chefe da Nação. Também no Con-
quele implantado no restante do País e tem na de- gresso, hoje verificamos um alto índice de credibili-
manda externa parte substancial da sua sustentação. dade nesta instituição, fruto do trabalho de urna

No cenário das relações internacionais, a Ama- nova safra de políticos que querem recuperar a dig-
zônia, no final da década de 80 se transformou em nidade desta Casa.
questão central aos olhos do mundo capitalista. An- A constatação que faço, portanto, é inteiramen-
gariou ao nível dos discursos a solidariedade inter- te óbvia: a conduta ética do Executivo se reflete dire-
nacional em defesa do seu meio ambiente. Na práti- tamente no legislativo, o mesmo ocorrendo em senti-
ca, contudo, continua sendo vítima do uso irracional do inverso. Quando um desses poderes apresenta
e depredador da natureza. Do passado colonialista distorções de conduta, como foi o caso do Governo
até o presente, continuam sendo praticadas contra Collor, o outro fica vulnerável a práticas condená-
ela as mesmas chantagens político-eomerciais, por- veis, exemplificado pela Comissão de Orçamento na
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gestão passada. A bem da verdade, isto não se srªs e Srs. Deputados, cerca de 3.400 casas de saú-
constitui em regra. Mas as exceções, numa rápida de da Bahia, entre hospitais, clínicas e laboratórios
avaliação da nossa histórica, mostra que as reações particulares conveniados com o Sistema Único de
são sempre drásticas e radicais. Fecham-se o Con- Saúde - SUS, suspenderam o atendimento por 48
gresso, cassam-se Presidentes. horas, a título de advertência, em função dos baixos

Coube à sociedade nortear os novos rumos preços que o SUSpagapelo serviços médicos.
que o Legislativo e o Executivo deveriam tomar, fa- A suspensão do atendimento prejudicará, dire-
zendo com que estas duas instituições interagissem tamente, mais de 20.700 pessoas, que procuram
e trabalhassem em benefício de todos os brasileiros. diariamente os serviços ambulatoriais; 2.100 que es-
Diante do tamanho da máquina administrativa, esta- tão internadas, 2.700 médicos e mais de 40 mil fun-
mos expostos, na esfera do Executivo, a casos de cionários.
malversação de recursos em determinados órgãos Segundo o presidente em exercício da Asso-
públicos. Porém, estou de que, comprovada a que- ciação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia,
bra de confiança, o Presidente Fernado Henrique Sr. Cícero Andrade, "se o SUS quebrar os hospitais
Cardoso determinará punição exemplar aos respon- e clínicas, além de a população perder o atendimen-
sáveis. to, o que por si só é lamentável, ainda haverá imen-

No âmbito do Congresso Nacional, também es- sa quantidade de desempregados".
tou seguro de que os Presidentes da Câmara e do Se- A decisão pela paralisação foi tomada em as-
nado serão implacáveis com os responsáveis por qual- sembléia, realizada via Embratel, entre os presiden-
quer ato que macule a dignidade destas duas Casas. tes das Associações Estaduais e a Federação Brasi-
O Deputado Luís Eduardo Magalhães e o Senador leira de Hospitais.
José Sarney são nomes que gozam do prestígio dos O objetivo é conseguir que o Ministério da Saú-
seus pares e, principalmente, da nação. de conceda um aumento de 40%, retroativo a julho,

E eles mostraram, mais uma vez, a determina- nas tabelas de preços dos serviços, que correspon-
ção moralizadora com que assumiram tão importan- dem à inflação acumulada de julho de 1994 a julho de
tes posições no cenário político nacional, desestimu- 1995.
lando o ímpeto de alguns de nossos colegas que in- Segundo o Sr. Cícero, um dos fatos que mais
sistem no retomo de uma compensação financeira contribuíram para a suspensão do atendimento foi a
para aqui poderem trabalhar. decisão do Ministro da Saúde de não liberar o paga-

Pedir a volta do pagamento de jetons é inocu- mento das AIH que estão retidas, sem definir o pra-
lar nesta Casa um vírus ao qual nos julgávamos zo para a reposição.
imunes. No momento em que o povo brasileiro vive Sr. Presidente, é lamentável e inaceitável que
um período de enormes sacrifícios, mas o enfrenta a população seja sacrificada mais uma vez. Não po-
com a determinação de quem sabe que está cami- demos nos calar e assistir ao sofrimento do povo,
nhando para um Brasil mais justo e igualitário, con- que na verdade são os únicos prejudicados. Por ou-
ceder um privilégio como este para Deputados e Se- tre lado, não se pode manter os preços pagos pelo
nadores é completamente imoral e descabido. SUS no patamar onde se encontram._ Cito como

Gostaria de lembrar que os salários oferecidos exemplo que uma anestesia numa pequena cirurgia
pela iniciativa privada sempre foram mais atraentes custa para o SUS R$0,55 - esse valor não dá nem
do que os proventos públicos. No nosso caso, aqui para pagar o ônibus comum para o profissional ir e
estamos por conta de um mandato popular, que nos voltar ao trabalho: já um eletrocardiograma custa
foi outorgado para que façamos dele um instrumento R$1 ,19; uma ultra-sonografia, R$1,14, ambos mais
de trabalho em benefício da comunidade que nos baratos que uma cerveja. Além disso, os recursos
elegeu. Portanto, a nossa obrigação é aqui compa- são repassados com atraso, o que se afigura um ab-
recer, debater, analisar e votar, sem exigir contra- surdo.
partida para a realização destas tarefas. O valor Por outro lado, insisto que o "ralo" por onde es-
pago a cada jeton não resolverá problemas de caixa correm milhões de reais deve ser encarado de frente
de nenhum Parlamentar. Ele somente servirá para pela equipe de auditoria do Ministério da Saúde, evi-
comprar o descrédito e a desconfiança de que nada tando-se a fraude, o desvio e a malvesação do di-
mudou nesta Casa. nheiro público. A parceria com os Municípios através

O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA. de contrato-eonvênio daria agilidade a esses prece-
Pronuncia o ·seguinte discurso.) - Sr. Presidente, dimentos.
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Ressalte-se, por oportuno, que, apesar dos bai
xos preços praticados pelo SUS, existem fartas denún
cias de donos de clínicas e hospitais que estão cada
vez mais ricos. Como explicar essa situação?

Com essa medida, poder-ser-ia aumentar sen
sivelmente· os recursos para pagamentos dos valo
res das consultas, exames, internações, etc. sem
que ocorressem tantos desvios.

Sr. Presidente, a solução tem que ser urgente.
A população não pode ser penalizada e ficar sem
atendimento médico sequer por um minuto. Os hos
pitais e clínicas integradas ao Sistema devem optar
por outra forma de protesto que não seja o de atingir
aquele que se socorre do SUS, como única e última
forma de obter ajuda para o seu sagrado direito à
vida.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.a. e Srs. De
putados, as condições de trabalho nas serrarias da
Amazônia são as piores possíveis. São freqüentes
os acidentes de trabalho e a ausência dos direitos
previdenciarios aos trabalhadores. nos Municípios
do Sul do Pará ou na região das rodovias Belém
Brasília e Santarém-Cuiabá estão instaladas inúme
ras empresas madereiras que realizam beneficia
mento primário. Em Belém e Municípios vizinhos,
como Ananindeua e marituba, também estão instala
das aquelas emprE'~"'s, onde a maioria da mão-de
obra não tem carteira assinada, nem previdência so
cial e outras garantias.

Há duas semanas na empresa Maginco, em
marituba, o operário José Maria do Nascimento Sou
za, 35 anos, casado, pai de quatro filhos, perdeu as
duas pernas num acidente de trabalho. Imediata
mente o Sindicato da Construção Civil e Madeireiro
de Marituba fez a denúncia ao Ministério Público e a
Delegacia Regional do Trabalho. A primeira reação
da empresa foi demitir dois diretores do Sindicato,
os operários Francisco Torres Ibiapina (Presidente),
e Miracema de Oliveira (diretora).

Este triste episódio serve para mostrar que en
quanto o Governo Fernando Henrique Cardoso está
obstinado em reduzir e eliminar algumas conquistas;
obtidas pelos trabalhares em 1988, na periferia do
centro dinâmico do País, o empresário privado se
quer respeita os mínimos e elementares direitos, em
termos de normas de segurança para os trabalhado
res, que perdem dedos, mãos e pernas nas serrarias
da Amazônia.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JOSÉ COIMBRA (Bloco/PTB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, já se disse que ninguém comete
um erro tão grande quanto aquele que nada fez por
que pouco poderia fazer. No contexto do mundo
contemporêneo, mais exatamente no que se refere à
urgentíssima questão do meio ambiente, a afirma
ção adquire sua relevância máxima, porque se trata
de uma tarefa a ser desenvolvida por todos, cada
qual dentro de sua esfera de atuação.

É com esse estado de espírito que o Rotary In
ternacional desenvolve seus inestimáveis trabalhos
de prestação de serviços comunitários e, neste âm
bito, também envida esforços no sentido de preser
var ou recuperar o meio ambiente. Promovendo ati
vidades de conscientização e educação ambiental,
os diversos clubes do Rotary, em todo o mundo, par
ticipam com eficiência da imensa tarefa preservacio
nista que o fim de século nos reserva.

Como organização supranacional e portanto
não governamental, vem atuando nos interstícios
dos programas oficiais, oferecendo recursos huma
nos e materiais para a realização de projetos na
área ambiental. É um trabalho que consiste basica
mente na mobilização das comunidades envolvidas,
e pelo qual se buscam, inclusive, parcerias com os
órgãos públicos competentes. Conhecidas e aplaudi
das em toda parte, as campanhas rotarianas vêm
obtendo indiscutível sucesso e continuamente ga
nhando novos adeptos.

O Rotary desenvolve hoje um amplo programa
de alcance internacional, que envolve o combate á
fome e a priorização da saúde em todos os cantos
do mundo. nesse contexto, avultam por sua impor
tância as atividades de cunho ambientalista, que
buscam corrigir os desequilíbrios ecológicos e o
aproveitamento desordenado e irracional dos recur
sos naturais. Foi dentro de tal perspectiva, e em
atendimento ás metas desse programa, que os dis
tritos rotarianos de três Estados Brasileiros se uni
ram para implementar o projeto "Nosso Rio", que
visa a promover a despoluição do Rio Paraíba.

Esse rio é de suma importância para o Vale do
Paraíba, o qual, por sua vez, é responsável por sim
plesmente 60% de Produto Interno Bruto do Brasil.
considerando-se o contingente populacional depend
ente daquelas águas, e que já é da ordem de um mi
lhão e meio de pessoas, verifica-se que o trabalho
de despoluição garantirá a saúde ou mesmo a so
brevivência de milhares de adultos e crianças.

A questão é que 88% da poluição existente no
Rio Paraíba é decorrente do fato de que ali se des
peja esgoto não tratado. As águas contaminadas
são responsáveis pelo altíssimo índice de doenças



o SR. OSVALDO REIS (PPB - TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) _Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, será inaugurado, no próximo dia 11 de no
vembro, o "Solo Sagrado do Brasil", construído pela
Igreja Messiânica Mundial do Brasil.

Hoje, ao completar 40 anos de atividade, a
Igreja Messiânica Mundial do Brasil conta com cerca
de 300 mil membros e mais de 3 milhoes de simpati
zantes que visitam freqüentemente suas 186 unida
des, em todos os Estados do País.

Construído num período de quatro anos, o lo
cai apresenta mais de 327 mil metros quadrados de
jardins, praças, lagos e muita vegetaçao, às mar
gens da Represa de Guarapiranga, a principal forne
cedora de água da cidade de São Paulo.

Unindo a tradicional técnica dos jardins japone
ses aos recursos naturais brasileiros, o "Solo Sagra
do do Brasil" conta com cortinas d'água de 2 metros
de altura com água circulante e tratada, 5 lagos
numa extensao de 2 mil metros quadrados, pedras
especialmente selecionadas, além de centenas de
espécies diferentes de flores para garantir cores e
beleza durante todo o ano.

O objetivo de toda a comunidade messiânica
de construir um local agradável, acolhedor e com
muita energia positiva, concretizou-se graças ao es
forço de membros e simpatizantes que há anos con
tribuem para viabilizar as obras orçadas em cerca de
30 milhões de dólares.

O respeito pela ecologia também fica evidente
em relação à coleta de esgotos. Como a região em
que está sendo construído o Solo Sagrado não é
abastecida por rede de água e esgoto, visando pre
servar o lençol freático, às margens da Represa, os
engenheiros responsáveis criaram uma estação ele-
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diarréicas na região, e, em conseqüência, por 99% ção e conscientização comunitária. No projeto cita-
dos casos de mortalidade infantil. Estima-se que ali do, pretende-se que a despoluição do Paraíba seja
morre uma criança a cada 24 horas por efeitos de fruto de um movimento amplo e articulado, que en-
desidratação. volva com a mesma intensidade os organizadores, a

Para reverter esse quadro, e trabalhar concre- população e o setor público.
tamente para a solução do problema, o distrito que É na certeza de seu sucesso que trazemos a
representa a região paulista do Vale do Paraíba con- notícia do projeto a essa Casa, sempre sensível a
ta com o apoio de distritos do Rio de Janeiro e de iniciativas de caráter realmente democrático. Como
Minas Gerais, num total de 212 clubes. Dessa for- representante do povo daquela região, ofereço meu
ma, estão engajados no projeto pelo menos 6.200 entusiástico apoio ao projeto "Nosso Rio", convicto
integrantes do Rotary. de que se trata de contribuição inestimável para a

Entre as metas do projeto está a criação de melhoria da qualidade de vida daquela população.
uma rede coletora de esgoto com mais de três mil Espero, ainda, que outras entidades, representativas
quilômetros, a receber cerca de 350 mil ligações do- de todos os setores da sociedade civil, engajem-se
miciliares. Com início previsto para 1997, os traba- nessa campanha, que, afinal, bem representa a luta
lhos devem exigir 10 anos até a conclusão; o custo do brasileiro pelo ideal de um Brasil melhor.
respectivo ficará a cargo da Fundação Rotary, que
se responsabilizará por 60% dos recursos, e de enti
dades de porte internacional, como o Banco Mun
dial.

O organograma dos trabalhos é simples e obje
tivo, e prevê a participação dos setores públicos pri
vados. Em princípio, o Rotary deverá fornecer o ma
terial, e as prefeituras atendidas pela rede, a mão
de-obra.

O projeto inclui ainda, além da despoluição do
rio, a realização de um diagnóstico da situação sani
tária da região. Segundo apurado, ali proliferam
doenças diretamente relacionadas com as águas po
luídas, como verminoses,aermatoses e diversas in
fecções de origem parasitária.

Paralelamente ao tralho de despoluição do Pa
raíba, os clubes rotarianos já agendaram uma série
de atividades internas e externas de conscientização
ambiental, a serem oferecidas ás comunidades atin
gidas pelo problema. Além de palestras específicas
sobre o tema "Água-Qualidade de Vida", estão pro
gramadas gincanas e concursos para os estudantes
de primeiro e segundo graus, a serem executados
nas escolas estaduais e municipais. O objetivo é in
centivar a formação de um sentimento de responsa
bilidade coletiva, a partir do qual as pessoas sejam
motivadas a participarem mais ativamente da solu
ção de seus problemas comunitários, inclusive os de
natureza ambiental.

O Rotary nos dá assim mais um exemplo notá
vel de como intervir positivamente na área social.
Aqui no Brasil, onde infelizmente se mantém uma
abominável situação de apartheid socioeconômico,
a atuação do Rotary e de seus incansáveis militan
tes se mostra mesmo indispensável, na medida em
que ocupa espaços importantes na tarefa de educa-
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vatória, bombeando o esgoto até a rede mais próxi- tendo por base pequenas unidades em todo o terri-
ma, que fica a mais de seis quilômetros do local, tório nacional, com abÇ>rdagens distintas dos aspee-
vencendo um desnível de 88 metros de altura. tos empresariais e gerenciais, e diferentes escopos

Para se ter dimensão da importância dessa quanto a lucros e investimentos, conseguiu atingir
obra para os messiânicos, todas as áreas de jardins uma harmonizaçao global que viabilizou a carreira
foram platadas voluntariamente por membros. da criteriosa desse programa, e mostrou para todos
Igreja, em sistema de mutirão. a Solo Sagrado do quais são os potenciais de atuação da iniciativa pri-
Brasil representa para eles, a exemplo dos já cons- vada'fquando a deixam atuar em liberdade.
truídos no Japão, o "Protótipo do Paraíso Terrestre". a Proálcool surgiu em 1975, em decorrência

a grande objetivo desta obra não é apenas o dos chamados "choques do petróleo", que coloca-
de beneficiar a nossa comunidade. Muito mais do ram o Brasil em uma situação delicadíssima devido
que isso, desejamos que ela se transforme num 10- à sua dependência energética do petróleo importa-
cal onde as pessoas, independentemente de cren- do. Podemos considerar, entretanto, que sua imple-
ças ou raças, unam-se em torno de um ideal maior: mentação efetiva só obteve início em 1979, quando
o de tomar-se útil para servir a Deus, contribuindo o Brasil acordou realmente para a gravidade de seu
decisivamente para fazer deste País um dos líderes problema energético.

do século XXI. Se considerarmos que o Proalcool funcionou
Estão de parabéns todos os que participaram efetivamente por pouco mais de uma década (pois

desta grandiosa obra, que oferecemos a Deus, ao só começou em 1979, e foi paralisado no início da
nosso Mestre Meishu-Sama, ao povo brasileiro e a década de 90), nosso entusiasmo pela arrojada ca-
tada humanidade. Parabenizo ainda, de uma forma pacidade de iniciativa da indústria sucroalcooleira
bastante especial, o Presidente da Igreja Messiânica não pode deixar de crescer, ao contemplarmos os
Mundial do Brasil, Reverendo Tetsuo Watanabe. resultados obtidos, nos campos econômico, social,

Quero aproveitar esta oportunidade para convi- tecnológico e ambiental: o consumo de álcool carbu-
dar todos a participar desta grandiosa festa, que, rante atingiu 215,6 mil barris/dia, correspondendo a
com certeza, reunirá pessoas vindas de todo o mun- 49% do consumo total de combustíveis do ciclo atto;
do. 35% da frota nacional de veículos leves se compõe

Era o que tinha a dizer. de carros movidos a álcool hidratado; a gasolina
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o consumida no País recebe uma adição de álcool ani-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- dro, na proporção de 22%; a produção de álcool é
putados, sem dúvida um dos mais importantes pas- responsável pela manutenção de oitocentos mil em-
sos da política energética brasileira, neste ano de pregos diretos no campo, contribuindo deste modo
1995, foi o decreto do Poder Executivo baixado em para a descentralização do desenvolvimento econô-
12 de setembro de 1995, pelo qual a Comissao In- mico, e, ao fixar o homem ao campo, poupando pe-
terministerial do Álcool, constituída por decreto de sados investimentos em infra-estrutura urbana; o in-
27 de outubro de 1993, foi transferida para o âmbito vestimento na produção de álcool foi, em seu total,
do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turis- da ordem de US$12 milhões, na maior parte através
mo. Com essa transferência, a condução estratégica de capital de risco dos empresários; a poupança de
do Proalcool volta ao Ministério que soube encami- divisas na importação de gasolina, substituída, atin-
nhá-Io vitoriosamente, trasformando esse programa giu um total de US$27 bilhões, em dezembro de
em um dos mais bem sucedidos planos energéticos, 1994.
não só do Brasil, como em nível mundial. Ao se iniciar a década de 90, entretanto, o Go-

a Proálcool é, além de um programa vitorioso vemo resolve, talvez incentivado pela visão míope
em todos os seus aspectos, um programa exemplar- de que o petróleo não é mais um combustível estra-
mente singular, porque foi o primeiro programa ener- tégico, e sim uma simples commodity, e de que
gético brasileiro entregue, em sua responsabilidade nunca mais haveria crise energética no mundo,
integral, à iniciativa privada. Enquanto os outros se- abandonar o Proalcool, deixando-o entregue às tra-
tores básicos de nossa matriz energética, como a ças. É verdade que o planejamento energético ado-
eletricidade e o petróleo, adotavam um planejamen- tado dizia exatamente o contrário: o documento
to centralizado de longo prazo, com programações "Reexame da Matriz Energética Nacional", reconhe-
rígidas oriundas de planos do Governo, o planeja- cendo a importância econômica, social, estratégica e
mento do setor a1cooleiro, executor do Proalcool, e ambiental do programa, enfatizava a adoção das se-
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guintes medidas: manutenção do mesmo percentual bém arcarão com a sua superestrutura, corno silos e
de adição de álcool anidro à gasolina automotiva em descarregadores.
todo o território nacional; coordenação com a indús- O terminal de contêineres possibilitará uma
tria automobilística, para que se obtivesse uma pro- movimentação de cargas diversas da maneira mais
dução adequada de veículos movidos a álcool; estí- expedita e eficiente da atualidade. Hoje em dia, o
mulo ao aproveitamento econômico do bagaço de contêiner; pela sua praticidade, e pela agilidade que
cana-de-aç(Jcar, visando a aumentar a competitivi- proporciona, é o método utilizado universalmente
dade do álcool; manutenção de uma política de pre- para movimentação de cargas de pequeno e médio
ços adequada para o setor sucroalcooleiro. Todas porte.
essas boas intenções, porém, ficaram no papel, sem O que isso significará para a economia do Es-
o menor esforço por parte de qualquer órgão gover- tado pode-se deduzir por alguns investimentos priva-
namental para implementá-Ias; sabemos muito bem dos nesse empreendimento: US$85 milhões no ter-
que, em nossa terra, o hábito de esquecer todas as minai de minérios; US$60 milhões em vagões e 10-
promessas feitas, ou mais ainda, fazer exatamente o comotivas; além de US$10 milhões nas próprias mi-
contrário, é muito cultivado. nas de extração.

Felizmente, o Governo do Presidente Fernando O retorno virá para ambos os lados, tanto para
Henrique, em boa hora, acordou para a real signifi- a iniciativa privada quanto para os cofres públicos.
cação do Proalcool para nosso País e o transferiu Cálculos realistas indicam que a receita por esse ter-
para o Ministério da Indústria e do Comércio. Temos minai poderá chegar a US$130 milhões por ano,
certeza de que o entusiasmo, o amor ao trabalho e a numa primeira fase, e, numa segunda, mais do que
seriedade de propósitos da Ministra Dorothéa Wer- o dobro. Estima-se que só a Companhia Docas do
neck saberão proporcionar à indústria sucroalcoolei- Rio de Janeiro lucrará um mínimo de US$3 milhões
ra a contrapartida justa a um dos melhores exem- por ano a título de arrendamento, e o transporte fer-
pios da capacidade de iniciativa do empresário brasi- roviário, em torno de US$40 milhões por ano.
leiro, a realização do Programa Nacional de Álcool. Os benefícios sociais também são considerá-

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia veis. Apenas o terminal de minérios proporcionará a
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. criação de quatrocentos empregos diretos e quatro
Deputados, por mais de uma vez neste ano dirigi-me mil indiretos. Leve-se em conta, ainda, o desenvolvi-
ao plenário para tecer comentários sobre as intençõ- mento da agricultura fluminense, com a diminuição
es de modernização do Porto de Sepetiba, no meu do custo de rações e fertilizantes.
Estado, e as perspectivas mais do que promissoras Sr. Presidente, Srs. Deputados, poucas vezes
para a economia fluminense e brasileira desse em- ter-se-á visto no País uma parceria tão proveitosa
preendimento. entre a iniciativa privada e os setores públicos, em

Hoje, volto ao tema, mas, se antes falava de in- condições mutuamente tão vantajosas como esta
tenções, agora já posso referir-me a realizações. ~ que se desenvolve na ampliação do Porto de Sepeti-
que as obras de ampliação do Porto de Sepetiba já ba. E poucos projetos terão impacto econômico tão
são uma realidade, encontram-se em estágio irre- positivo em tão curto prazo.
versível, e, daqui a três anos, o Estado estará con- Possibilitará, inclusive, a dinamização de ou-
tando com aquele que certamente será o porto bra- tros projetos votados para o desenvolvimento do Es-
sileiro mais moderno do País. tado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Distri-

Basicamente, as obras vão-se concentrar em to Industrial de ltaguaí, ou a Zona de Processamen-
três frentes: a primeira, a construção de um grande to de Exportações. Servirá, ainda, como uma impor-
terminal para minérios; a segunda, um terminal para tante porta de entrada e saída de produtos entre os
grãos; e a terceira, um moderno terminal de contêi- países do Mercosul.
neres. O terminal de minérios deverá movimentar No plano nacional, será, sem dúvida, um ele-
uma média de seis milhões de toneladas/ano, e, em mento decisivo na integração dos Estados do Rio de
dez anos, esse volume poderá até dobrar. Janeiro, São Paulo e Minas Gerais com o resto do

Quanto ao terminal de grãos, a Companhia Do- Brasil, sobretudo a região central, que terão, no Por-
cas do Rio de Janeiro já está construindo os berços to de Sepetiba, um novo destino para seus produtos
para a atracação de navios graneleiros de última ge- de exportação.
ração. Até o final do ano, será feita a Iici~ção para Para o Governo Federal, Sepetiba representa a
escolher interessados em explorá-lo, e estes tam- implementação, com sucesso, da nova Lei dos Por-
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tos, confinnando, repito, a acertada iniciativa de par
ceria entre os entes privados e públicos.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se esta
não é a primeira vez que venho falar do Porto de Se
petiba neste plenário - e certamente não será a últi
ma - é, de todas, a que me dá mais alegria, pois
agora venho anunciar que aquilo que antes eram
projetos, idéias, perspectivas, hoje começa e a se
tomar realidade.

Congratulo-me, portanto, com a Companhia
Docas do Rio de Janeiro pelo modo acertado com
que vem conduzindo a reforma no Porto de Sepeti
ba, com o Governo do Estado, pelo apoio que lhe
vem prestando. Em pouco tempo, estou certo, volta
rei aqui para não mais falar no começo de um reali
dade, mas, sim, no término de uma grande realiza
ção.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna,
com o sentimento misto de orgulho e satisfação,
para levar ao conhecimento dos nobres Deputados a
história de um projeto que está sendo desenvolvido
em minha região, mais especificamente no Municí
pio de Leme, em São Paulo, que tem como finalida
de básica a recuperação do ambiente original, atra
vés do plantio de árvores nativas, formação de bos
ques e introdução de animais.

A Fazenda Cresciumal, de propriedade do Dr.
Rui de Souza Queiroz, está envolvida no ramo agrí
cola desde 1840. Durante décadas, os agricultores,
de maneira geral, realizaram um grande desmata
mento com o objetivo claro de aumentar a área
aproveitável para produção de alimentos, desenvol
vendo a agricultura e a pecuária.

Consciente da responsabilidade perante o futu
ro do meio ambiente, a Cresciumal decidiu agir,
criando um amplo programa de reflorestamento de
árvores nativas em suas propriedades, dando ênfa
se na transmissão desse conceito a outros agriculto
res e interessados da região e do Estado de São
Paulo.

Há 15 anos, foi iniciado um trabalho de recupe
ração de toda a mata ciliar nos 18 quilômetros de
margem do rio Mogi-Guaçu: nascentes, lagos, topos
de morros e encostas em sua propriedade. Preten
de-se terminar essa recuperação e estimular a co
munidade a prosseguir este trabalho ao longo de
todo curso do rio, e colaborar com os órgãos públi
cos na recuperação florestal de nossos parques,
bosques, praças, ruas, estradas, das cidades da re
gião.

o projeto tem três objetivos básicos para a re-
cuperação do meio ambiente original:

· plantio de árvores;
· formação dos sub-bosques;
· introdução da fauna.
Para atingir o objetivo, a Cresciumal contratou

o engenheiro Harri Lorenzi, um especialista no as
sunto de renome intemacional, com vários livros pu
blicados aqui e no exterior, entre os quais destaca
se: "Árvores Brasileiras". O objetivo da contratação
foi iniciar o programa com toda cautela, baseado em
conceitos e conhecimentos capazes de ultrapassar
as atuais gerações, formando uma equipe, junta
mente com o engenheiro agrônomo e o técnico agrí
cola, de profissionais com larga experiência.

Além de colheita própria, a Cresciumal firmou
um convênio com o Centro de Tecnologia Copersu
car (CTC), para troca constante de sementes de ár
vores, propiciando, desta forma, a manutenção de
um vasto leque de espécies nativas, atingindo cerca
de 408 tipos diferentes.

Organizou-se, ainda, um amplo esquema de
colheita de sementes, durante o ano todo, de acordo
com as diversas floradas. Foi feito contato com vá
rios agricultores de renome e institutos de pesquisa
como o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e o
Instituto de Botânica de São Paulo (IB/SP), com o
objetivo de manter um mercado de troca de semen
tes de novas espécies, ampliando os conhecimentos
e relacionamentos sobre o assunto.

Foi montada, também, uma área próxima à
sede da fazenda para a instalação de canteiros, vi
veiros e estufas, no intuito de proceder os processos
de semeadura, germinação, seleção e desenvolvi
mento das mudas.

As fases de implementação do projeto foram
divididas assim: primeiro, foi feito um levantamento
das áreas críticas a serem recuperadas às margens
do nosso rio Mogi-Guaçu, nascentes, lagos e encos
tas. Em seguida, introduziu-se o programa de re
composição da mata.

O acompanhamento do desenvolvimento inicial
da mata é constante para garantir que não haja ata
que de formigas e ervas nas áreas plantadas. Após
anos de desenvolvimento das árvores já plantadas,
iniciou-se trabalho de formação do sub-bosque, com
espécies próprias e adequadas, garantindo o fecha
mento da mata semelhante ao natural.

O objetivo é dar início e condições de recupe
ração da fauna. Em contato com o Parque Ecológico
e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis (IBAMA), procurou-se
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iniciar na fazenda a introdução de animais silvestres.
A fase futura serã o projeto de implantação e recu
peração da fauna.

Para fins didãticos, foram plantadas 249 espé
cies diferentes de ãrvores devidamente identificadas
ao longo da avenida Hermínio Ometto, na cidade de
Leme, programa integrado com a Prefeitura e envol
vendo escolas, Tiro de Guerra, cooperativa e comu
nidade em geral.

Para fortalecer a cultura ecológica e de preser
vação, confeccionou-se 14 mil cartilhas educacio
nais que foram introduzias, em 1993, em todas as
escolas da cidade, com o apoio da Prefeitura. Em
1995, foram reeditadas 5 mil cartilhas para nova dis
tribuição nas escolas.

Com o objetivo educativo, promoveu-se tam
bém visitas de alunos das escolas da região à fazen
da para que conhecessem o programa.

Como resultados quantitativos e qualitativos, jã
foram plantadas 123 mil ãrvores nativas na proprie
dade. Somando-se as doações para toda a ãrea,
completou-se aproximadamente 150 mil ãrvores
plantadas.

Existe também um bosque instalado com apro
ximadamente 400 espécies diferentes de ãrvores
nativas, podendo servir de matriz de geração de se
mentes e exposição didática Hã capacidade de produ
zir e plantar, em média, 45· mil muda') anuais de dife
rentes tipos atingindo cerca de 408 matrizes, sendo
que rnantém-se em viveiro 200 a 250 espécies.

Foi desenvolvido um Programa de Arborização
Urbana nas principais ruas de Leme, contratou-se a
Copersucar para elaborar o Plano Geral, em conjun
to com o Plano Diretor de Leme, preparado pelo ar
quiteto Ruy Ohtake e, juntamente com o Tiro de
Guerra, comunidade e Prefeitura, plantaram-se
1.379 ãrvores nas ruas com as devidas proteções.

Um informativo foi distnbuído a cada morador es
clarecendo a') característica') da') ãrvores plantada')
em frente a sua residência, além de 15 mil instruções
de plantio de ãrvores para todas as residências.

Recuperou-se o Parque Municipal de Leme,
onde foram plantadas 3.340 ãrvores de diferentes
espécies, formando trilhas para a população cami
nhar pela mata. Dentro do Parque foi fundada a Es
cola Ambiental Souza Queiroz, onde estão sendo
ministrados conhecimentos ecológicos para as esco
las e população em geral.

Na Academia da Força Aérea de Pirassununga
promoveu-se a ampliação do bosque interno. Traba
lho semelhal'Jte foi desenvolvido para a Universidade
de São Carlos, para o Rotary Club de Leme, para o

Instituto Agronômico - Campinas, para a Petróleo
Brasileiro S/A-Replan-Paulínia, entre outros.

Mudas e orientações gratuitas são fornecidas
a dezenas de agricultores e entidades da região e
do Estado de São Paulo, objetivando sempre que
os indivíduos assumam um compromisso ecológi
co. O destinatãrio assina um "termo de adoção",
garantindo o desenvolvimento futuro das mudas, e
mais, Sr. Presidente, a Fazenda Cresciumal, hã
muitos anos, canaliza e trata todo o esgoto resi
dencial. O lixo é coletado periodicamente para
aterro sanitãrio e os resíduos industriais são distri
buídos pela propriedade de forma a não agredir o
meio ambiente.

Sr. Presidente, nobres colegas, quero nesta
oportunidade parabenizar o Dr. Rui de Souza Quei
roz pelo despreendimento e pela determinação na
condução deste projeto, que serve de exemplo não
só para o meu Estado como para todo o Brasil.

Parabenizo, também, o Prefeito de Leme, Sr.
Geraldo Makarenko, que vem realizando um profí
cuo trabalho na administração deste Município.

É, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho
para todos nós.

Solicito, Sr. Presidente, que este pronuncia
mento seja registrado nos Anais desta Casa pelo
exemplo de grandeza, oportunidade e contribui
ção ao ecossistema que o projeto traz em seu
bojo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Câmara para
registrar com pesar o falecimento do jornalista José
Grisolia. Figura das mais expressivas do jornalismo
gaúcho, José Grisolia deixou marcas profundas na
região missioneira, por meio das múltiplas atividades
que exerceu e especialmente pelo inconfundível jor
nal A'Noticia.

Peço a transcrição nos Anais da Casa das ma
térias em anexo, bem como que a Mesa Diretora da
Câmara transmita à D. Marieta Grisolia e a seus fi
lhos nossa manifestação de pesar e a íntegra deste
pronunciamento.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

TRABALHO, SIMPLICIDADE E BOM HUMOR
GUIARAM TRAJETÓRIA DE JOSÉ GRISOLlA

José Grisolia faleceu aos 86 anos. Natural
de S:io Borja, viveu a maior parte de sua vida em
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sao Luiz Gonzaga, mas residiu também em San
to Ângelo, onde fez o aprendizado, com seu ir
mao Amado Grisolia, para abrir o jornal A NOTi
CIA, nesta cidade, em 29 de julho de 1934.

Na infância residia com seus pais e irmãos em
São Luiz Gonzaga. De família pobre, desde peque
no trabalhou. Um de seus primeiros empregos foi
como contínuo do Clube Harmonia. Seu horário só
encerrava quando o clube fechava. Ele recordava
em casa, para seus filhos, que naquela época a ilu
minação pública da cidade era feita com lampiões
colocados em todas as ruas.

Decidido pelo jornalismo e a vida de gráfico,
estabeleceu-se em São Luiz com uma pequena tipo
grafia. O material gráfico estava todo empastelado e

. havia s'ervido para editar jornais revolucionários no
passado do Rio Grande. Tudo estava encaixotado
desordenadamente, no interior de São Borja. Só
para colocar tudo em ordem foi preciso muita pa
ciência e muitos dias de trabalho.

JUIZ - Com a credibilidade que conquistou no
exercício do jornalismo e graças à sua condição de
autodidata (cursou apenas até a 4ª série primária),
iniciou carreira no Judiciário, onde foi juiz Municipal,
Pretor e Juiz de Paz, aposentando-se nessa última
função. Toda a sua atividade nessa área foi desen
volvida na Comarca de São Luiz Gonzaga.

Até o seu falecimento exerceu efetivamente a
direção de A NOTiCIA e da gráfica, só deixando de
fazer expediente nos últimos 50 dias, quando ficou
doente.

Além da atividade jornalística e empresarial de
senvolvida em São Luiz, chegou a montar uma rede
de gráficas e jornais, em Santo Ângelo, Santiago,
São Borja, Uruguaiana, Cerro Largo e SanfAna do
Livramento, o que exigiu viesse a residir temporaria
mente em Santo Ângelo e Livramento.

COMUNIDADE - Em São Luiz teve atividade
comunitária, sendo um dos fundadores do Aeroclu
be, membro da primeira turma de pilotos de São
Luiz e diretor técnico. Posteriormente, ajudou a fun
dar a Escola Cenecista de São Luiz Gonzaga, sendo
o primeiro presidente da entidade mantenedora. Foi
vice-presidente do Clube Harmonia. Na sua biografia
consta também a militância política. Fez parte do
grupo que fundou o PTB em São Luiz Gonzaga. Sua
condição de político levou-o a candidatar-se a prefei
to de São Luiz Gonzaga, em 1969, pelo PMDB, par
tido que era um sucedâneo do antigo PTB. Na admi
nistração do prefeito ülinto Bressan foi secretário do
Governo Municipal durante todo o seu mandato.
Posteriormente, quando o vice-prefeito César Vieira

Marques tornou-se titular do cargo de prefeito por
oito meses, voltou a ocupar o mesmo cargo.

Seu currículo inclui ainda a militância na Asso
ciação Riograndense de Impresa, da qual foi distin
guido com o título de sócio benemérito. Igualmente
na Associação dos Jornais do Interior do RGS, onde
foi membro da diretoria em diversos mandatos.

Homem de hábito simples, não gostava de
chamar a atenção. Era conhecido pelo temperamen
to alegre e pelas risadas bem características, ouvi
das de longe. Mas ao mesmo tempo era tímido. Nos
atos que marcaram o 6Qº. aniversário de A NOTICIA,
preferiu acompanhar as cerimônias que aconteciam
diante do jornal, discretamente da sala de seu apar
tamento, de onde vislumbrava o que acontecia na
rua (um grande brique comemorativo, aberto com
uma cerimônia religiosa).

JOSÉ GRISOLlA ACOMPANHOU O MOVIMENTO
AVIATÓRIO DE SÃO LUIZ, DESDE O COMEÇO

O Movimento Aviatário de São Luiz Gonzaga,
através do Aeroclube, que completou 55 de existên
cia no último dia 20 de outubro, foi acompanhado de
perto pelo jornalista e aviador José Grisolia. Ele foi
um dos fundadores do Aeroclube, fazendo parte da
1ª diretoria, como 1Q vice-presidente, assim como de
muitas outras que se seguiram.

José Grisolia integrou a primeira turma de oito
pilotos do Aeroclube. Em 21 de fevereiro de 1943
chegava aqui o avião "Venâncio Aires", com prefixo
PP-TUZ.

No dia 28 aconteceu o batismo. Logo a seguir
foram realizados os primeiros vôos solos. A entrega
dos certificados de Aviadores e Reservistas do Ar
(eram tempos de guerra) ocorreu em sessão pública
no Cine Lux, a 8 de novembro de 1943. Toda a his
tória e trajetória do Aeroclube está registrada nas
páginas de A Notfcia, que divulgou todos os passos
do movimento, desde a fundação, passando pelas
construções do hangar, aeroporto, campos de pou
so, aquisição de novas aeronaves, como também do
fim das atividades do Aeroclube local.

REFORMA

Dois aviões simbolizaram o Aeroclube de São
Luiz Gonzaga: o PP-TUZ, que foi o primeiro; e o PP
RMS. Este último, sofreu um sério acidente em
Dom Pedrito. O piloto José Grisolia estava transpor
tando o empresário Darwin Pereira em viagem pela
fronteira-oeste. Em Dom Pedrito, enquanto almoça
vam na cidade, um pé-de-vento atingiu em cheio o
PP-RMS, que estava no campo de aviação, causan
do danos generalizados na aeronave.
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Trazido para São Luiz Gonzaga, o PP-RMS foi
totalmente reformado dentro das oficinas do jornal A
Notrcia, com o conserto levando vários meses para
ser concluído.

A aviação, assim como o jornalismo, sempre
esteve presente na vida de José Grisolia, que antes
de aviador, foi um grande incentivador do movimen
to aviatório de São Luiz Gonzaga.

HOMENAGEM A JOSÉ GRISOLlA

A equipe de colaboradores do ex-prefeito Cé
Isar Vieira Marques externa seu profundo pesar pelo
falecimento do jornalista José Grisolia, que foi nosso
assessor de Coordenação e Planejamento.

É grande nossa tristeza pela perda do amigo e
companheiro, que soube nos dar constantes lições
de otimismo no dia-a-dia, ficando a lembrança de
um tipo inesquecível para todos que tiveram a sorte
de conhecê-Io.

Sua fecunda trajetória como jornalista é exem
plo na história da Comunicação do Brasil, com A
Notícia espelhando em suas páginas um serviço de
61 anos em favor da comunidade regional.

Reverenciamos sua memória, com sinceros
pêsames à valorosa Família Grisolia.

O TRABALHO AOS SEIS ANOS

José Grisolia começou a trabalhar aos seis
anos de idade, vendendo verduras, pães, doces e ci
garros de palha, que sua mãe, Dona Maria Grisolia,
fazia. Dos sete aos oito anos, trabalhou no Clube
Harmonia, servindo bebidas e doces aos associa
dos.

José Grisolia tinha nove anos quando viu surgir
em São Luiz o jornal A Reaç:io, cuja tipografia veio
de, Cruz Alta, transportada em carretos e montada
no prédio onde funciona hoje a Agropecuária Guego.
Influenciado pelo fato de o irmão mais velho, Amado
Grisolia, ter trabalhado no jornal A Verdade, o pe
queno José decidiu aprender a ser jomalista. Ele fez
o primeiro aprendizado em A Reaç:io, que teve pou
ca duração. Surgiria depois o jomal O Comércio, de
Aurélio Prates Osório, onde José foi ser aprendiz e
distribuidor desse periódico, que também não durou
muito.

O jornal seguinte, Missões, de Theodomiro
Barreyra, começou a funcionar com as oficinas de O
Comércio. E o pequeno José continuou como
aprendiz e distribuidor do jomal, assimilando aos
poucos o ofício que o projetaria como um dos gran
des homens de imprensa do Rio Grande do Sul.

José' Grisolia exerceu em 1939 e nos primeiros
anos da década de 40 cargo de Juiz Municipal, que,

naquela época, de acordo com a organização judi
ciária, era quem presidia as audiências e formava o
processo que, após relatado, era remetido ao Juiz
de Direito, para julgamento. Extinto o cargo de Juiz
Municipal foi criado depois o de Pretor, função que
José Grisolia também exerceu.

Posteriormente, José Grisolia exerceu o cargo
de Juiz de Paz, no qual se aposentou. Nessa época,
o historiador José Gomes era escrivão do Cível e
Crime, trabalhando com José Grisolia. Desse traba
lho em conjunto nasceu uma grande amizade, que
se solidificou com os anos. Disse José Gomes que
"me orgulho muito de ter sido amigo de José Griso
lia. Ele era um homem calmo, alegre, que gostava
de conservar as velhas amizades".

JOSÉ GRISOLlA ACOMPANHOU O MOVIMENTO
AVIATÓRIO DE SÃO LUIZ, DESDE O COMEÇO

O Movimento Aviatório de São Luiz Gonzaga,
através do Aeroclube, que completou 55 de existên
cia no último dia 20 de outubro, foi acompanhado de
perto pelo jornalista e aviador José Grisolia. Ele foi
um dos fundadores do Aeroclube, fazendo parte da
1ª diretoria, como 12. vice-presidente, assim como se
muitas outras que se seguiram.

José Grisolia integrou a primeira turma de oito
pilotos do Aeroclube. Em 21 de fevereiro de 1943
chegava aqui o avião "Venâncio Aires", com prefixo
PP-TUZ.

No dia 28 aconteceu o batismo. Logo a seguir
foram realizados os primeiros vôos solos. A entrega
dos certificados de Aviadores e Reservistas do Ar
(eram tempos de guerra) ocorreu em sessão pública
no Cine Lux, a 8 de novembro de 1943. Toda a his
tória e trajetória do Aeroclube está registrada nas
páginas de A Notícia, que divulgou todos os passos
do movimento, desde a fundação, passando pelas
construções do hangar, aeroporto, campos de pou
so, aquisição de novas aeronaves, como também do
fim das atividades do Aeroclube local.

REFORMA

Dois aviões simbolizaram o Aeroclube de São
Luiz Gonzaga: o PP-TUZ, que foi o primeiro; e o PP
RMS. Este último, sofreu um sério acidente em Dom
Pedrito. O piloto José Grisolia estava transportando
o empresário Darwin Pereira em viagem pela frontei
ra-oeste. Em Dom Pedrito, enquanto almoçavam na
cidade, um pé-de-vento atingiu em cheio o PP-RMS,
que estava no campo de aviação, causando danos
generalizados na aeronave.

Trazido para São Luiz Gonzaga, o PP-RMS foi
totalmente reformado dentro das oficinas do jornal A



03964 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

Notrcia, "com o conserto levando vários meses para
ser concluído".

A aviação, assim como o jornalismo, sempre
esteve presente na vida de José Grisolia, que, antes
de aviador, foi um grande incentivador do movimen-
to aviatório de São Luiz Gonzaga. .

JOSÉ GRISOUA DEDICOU-SE POR
MAIS DE 50 ANOS AO JORNALISMO

Uma das grandes paixões da vida de José Gri
solia foi, sem dúvida alguma, o jornalismo. Foram
mais de 50 anos dedicados a esta atividade.

O primeiro jornal fundado pelo jornalista foi A
Notrcia, em 29 de julho de 1934. Até hoje, A Notrcia
circula em São Luiz Gonzaga e região, sendo um
dos mais importantes jornais do interior do Estado.

Também circula, há 22 anos, o jornal Folha da
Produção, na região de Cerro Largo. Este jornal foi
fundado por José Grisolia em 1973, a 25 de julho.

Outros jornais também pertenceram ao jorna
lista: A Platéia, Diário de Santana do Livramento,
e a Folha de São Borja, que continuam a circular
periodicamente. E também os já extintos Folha de
Uruguaiana e Folha de Santiago.

Esses seis jornais chegaram a circular simulta
neamente, formando a Rede Fronteira-Missões de
Jornais, que marcou época por ter sido uma das
mais importantes redes de comunicação do interior.

José Grisolia desenvolveu suas atividades pro
fissionais em A Noticia até bem pouco tempo atrás.
Após o agravamento de sua enfermidade, abando
nou o jornalismo. Mas continua sendo um exemplo a
ser seguido.

JORNALISTA JOÃO BAPTISTA: "JOSÉ GRISOUA
FOI AUDACIOSO DESBRõ.VADOR DA COMUNICAÇÃ,O'

Presente no velório de José Grisolia, o jornalis
ta e advogado João Baptista Santos da Silva, diretor
de A Tribuna Regional, jornal diário de Santo Ânge
lo, disse que "a imprensa do Sul do Brasil perdeu um
de seus mais expressivos valores. José Grisolia foi
um audacioso desbravador no campo da comunica
ção social, implantando nas Missões e na Fronteira
Oeste órgãos de comunicação profundamente iden
tificados com suas comunidades".

João Baptista, que também pertence à diretoria
da Associação dos diários do Interior, ressaltou que
"o jornal A Notrcia e outros veículos que José Griso
lia dirigiu sempre estiveram voltados para atender as
necessidades do povo e da terra em que circularam.
Era o decano dos jornalistas missioneiros e um
exemplo permanente a ser seguido por todos nós.
Ao lado de seus irmãos, filhos e demais familiares,

José Grisolia sempre foi tido como uma legenda po
sitiva de quem servia'através da comunicação".

João Baptista lembrou que "a imprensa gaúcha
perde o seu sorriso mais franco, ao mesmo tempo
em que ganha um referencial que permanecerá por
muitas gerações como o correto profissional, empre
sário fiel às suas convicções e líder comunitário que
sempre soube, mesmo mantendo suas paixões e
convicções, manter seus jornais infensos a interes
ses outros que não os de seus leitores". Emociona
do, João Baptista revelou que "convivi com Grisolia
na região, com a Adjori e na Abrajori durante 29
anos e asseguro que perco um amigo de todas as
horas e um mestre realmente inesquecível".

VALDIR PINTO: "JOSÉ GRISOUA FOI HERÓi"

Valdir Amaral Pinto, advogado de Santiago,
disse que veio juntamente com sua esposa até São
Luiz Gonzaga, para trazer à famnia Grisolia e aos
são-luizenses o seu sentimento de pesar pelo faleci
mento daquele que foi um cidadão e um jornalista
modelar. Amaral Pinto ressalta que "fazer jornal
numa pequena cidade como era São Luiz Gonzaga
há 60 anos era um ato de coragem e heroísmo. José
Grisolia foi herói, na medida em que soube conduzir
o seu órgão de comunicação até os nossos dias, en
tregando cheio de ciência e já tocado pela moderni
dade, aos seus filhos e sucessores".

"Em quatro palavras poderíamos dizer que
José Grisolia se baseou para o sucesso de sua vida
e de seu jornal: trabalho, persistência, equilíbrio e
credibilidade", disse o advogado. "São Luiz Gonzaga
e o Rio Grande do Sul perdem muito com o faleci
mento deste querido amigo, mas também recebe a
valiosíssima herança da sua vida modelar de chefe
de família e de homem de imprensa", finaliza com
emoção Valdir Amaral Pinto.

NA FAMfuA, A MAIOR HERANÇA

José Grisolia era filho de João Grisolia e Maria
Wertonge Grisolia. Casou com Marieta de Medeiros
Grisolia, com quem teve os seguintes filhos: João
Afonso Medeiros Grisolia, casado com Zenith Dalva
de Moura Grisolia, Maria Conceição Grisolia de Sou
za, esposa de Antonio de Felippe e Souza (in me
mariam), Terezinha Grisolia Walendorff, esposa de
Olmiro Lauter Walendorff, José Grisolia Filho, casa
do com Arlete Guimarães Grisolia, Sheila Maria Gri
solia Sasso, esposa de Paulo de Moraes Sasso, Co
rinta Maria Grisolia Geraldi, esposa de Vandertei Ge
raldo, e Stella Maria Grisolia Fuzina, esposa de Luiz
Fuzina. Também são seus descendentes 14 netos e
três bisnetos.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSNovembro de 1995

o falecimento ocorreu em Cerro Largo, na reSi
dência da filha Stela Maria e do genro Luiz Fuzina,
às três horas do dia 25, quarta-feira. Na noite ante
rior chegara de Porto Alegre, após 25 dias de hospi
talização em Porto Alegre. Estava ali para um perío
do de repouso, para então voltar para São Luiz Gon
zaga, onde era a sua residência.

O sepultamento foi na tarde de ontem, após
missa de corpo presente na Igreja Matriz.

BOSSOROCA LAMENTA PERDA DO JORNALISTA

O prefeito de Bossoroca, José Moacir Fabrício
Dutra, em nome da Administração Municipal, Secre
tários, Funcionários, Lideranças e Comunidade Bos
soroense, vêm externar os mais sinceros sentimen
tos pelo falecimento do diretor do jornal A Notrcia,
José Grisolia, transcorrido no dia de ontem. "A co
munidade de Bossoroca sempre teve, no jornalista e
profissional José Grisolia, o apoio necessário para
divulgar seus acontecimentos, desde a emancipa
ção, há 30 anos atrás", frisa o prefeito José Moacir
Dutra, em palavras dirigida a este jornal.

O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados uma das grandes preocupações
que temos acerca dos serviços prestados à popu
lação de Guarulhos é com o atendimento à saúde.
Não da população privilegiada, que pode pagar
planos particulares de atendimento médico, mas
sim daquele povo mais pobre, que não tem outra
alternativa senão a de procurar a rede pública do
SUS.

Essa comunidade não se encontra bem atendi
da; seja pelas precariedades dos serviços de saúde
do Governo, seja pelo próprio crescimento popula
cional que sobrecarrega a capacidade de atendi
mento da rede hospitalar lá instalada. O atendimento
básico e emergencial é deficiente, são comuns as fi
las e os casos de não-atendimento por falata de ca
pacidade do sistema, o adiamento de cirurgias e in
ternações, o adiamento de consultas médicas ne
cessárias, a rapidez nas consultas efetivamente rea
lizadas etc.

A todos esses problemas somou-se o fecha
mento da Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos,
há cerca de dois anos, por força de uma administra
ção inábil, que findou por inviabilizar a manutenção
dos bons serviços até então prestados à comunida
de. E tratavam-se de serviços de alta relevância, por
complementar o atendimento público e poracolher a
todos quantos necessitassem de cuidados médicos,
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independentemente de serem filiados à Previdência
Social.

Fechada há tanto tempo, são grandes os pre
juízos à comunidade guarulhense e estimamos que
todo empenho para a reabertura da Sanata Casa
será providência de grande significação, reconheci
da como tal pela população da cidade e da região
em que se encontra.

Com esse entendimento, dirigimos ao Sr. Mi
nistro da Saúde, Dr. Adib Jatene, pedido de informa
ções acerca das providências em fase de adoção no
sentido de socorrer financeiramente a Santa Casa
de Guarulhos.

E mesmo antes de receber resposta às infor
mações solicitadas, tomamos a iniciativa de preparar
emenda ao Orçamento Geral da União para o exer
cício de 1996, destinando três milhões de reais para
a Santa Casa de Guarulhos. A razão dessa iniciativa
é bastante lógica: sabemos que as Santas Casas,
entidades filantrópicas por excelência, funcionam na
estrita dependência dos recursos injetados por seus
mantenedores, além de periódicas ou esporádicas
contribuições do Governo; como esses recursos são
invariavelmente insuficientes, todo ingresso de nu
merário acaba por acarretar benefícios à população
atendida. Sabemos que três milhões de reais não é
uma quantia grande, em face das necessidades de
um hospital como aquele, mas sabemos, também,
que esse recurso poderá fazer com que seja amplia
da a sua capacidade de atendimento.

Assim, fica registrado o nosso empenho na
reabertura da Santa Casa de Guarulhos, fato que
deverá trazer grande benefício para a população de
nossa cidade.

O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, o meu pronunciamento no dia de hoje é uma
homenagem aos aposentados deste País.

Há tempos desejo fazer uma homenagem aos
aposentados e aposentadas, por quem tenho um
imenso respeito e carinho. Por isso, estou me atre
vendo e escrevendo esta poesia. É uma sincera ho
menagem daquele que, embora não poeta, sente
com o coração e com a alma o problema vivido pe
los aposentados do nosso País. Aceitem, pois, com
um grande abraço, estes versos:

VELHO, SIM E DAr? COM MUITO ORGULHO.

Quem são os mais sábios? Os mais velhos.
Cada dia que passa, sei que estou mais velho.
Sim, mais velho. Graças a Deus.
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Mais velho, mais paciente, mais cuidadoso, Na verdade, o que atrai o investimento externo
mais alegre... e mais bonito. p-rodutivo é um ambiente econômico estável e juridi-

Mais bonito, sim, pois cada traço de nosso camente seguro. Nada mais assustador do que um
rosto, cada ruga, cada cabelo branco lembram anos mercado freqüentemente submetido ao impacto de
de nossas vidas. "pacotes", onde fórmulas milagrosas se sucedem

Anos que não voltarão mais, mas que foram com toda sorte de mudanças e oscilações. Por outro
vividos. lado, a altíssima taxa de juros aqui adotada termina

Por isso ser velho é ser bonito, é olhar para por atrair apenas o investimento especulativo, tem-
trás e lembrar das brincadeiras de infância, lembrar porMo, que não nos oferece qualquer retomo em
dos amigos, da primeira namorada. termos da produção nacional.

É lembrar do primeiro beijo é lembrar dos Esse quadro é absolutamente lamentável, so-
que já partiram, é lembrar das crianças que nasce- bretudo quando se sabe que o Brasil ocupa posição
rão, da alegria dos parques, dos zoológicos e o ba- de destaque na economia da América Latina, sendo,
nho de cachoeira. portanto, mercado preferencial para investimentos

É lembrar dos momentos difíceis, na luta por em nosso continente. privilegiado em termos de re-
um emprego, por salário, estudo e moradia. cursos naturais, com larga oferta de mão-de-obra e

Lembrar do dia em que veio 'a aposentadoria. mercado consumidor expressivo, teria capacidade
Quando vejo um jovem dizendo: "Isto é coi- de atrair um volume considerável de investimentos

sa de velho", tenho vontade de dizer: Queira Deus, produtivos, geradores de empregos e riquezas, mes-
meu filho, que um dia, você também possa dizer: mo que não se prodigalizassem tantos incentivos fis-
"Estou velho, vivi a vida intensamente, tive experiên- cais. Esses, aliás, constituem artifícios de certa for-
cias alegres e sofridas; estou feliz". ma inúteis porque os recursos externos, aqui aplica-

o nosso sonho é ver a geração do presente dos nessas condições, não se convertem em receita
respeitar a geração do passado, para juntos cons- tributária de valor significativo.
truirmos a geração do futuro. Observando a tendência contemporânea de

Nós somos velhos e jovens, pois a sabedo- globalização da economia, associada ao interesse
ria da vida nos ensinou que a juventude não está no manifesto dos investidores estrangeiros no mercado
corpo, mas sim -na mente. brasileiro, temos a certeza de que nos próximos

Somos velhos. Sim, mas com muito orgulho, anos, nossa economia pode crescer em proporções
sim senhor. nunca vistas e de modo irreversível. Para que esse

Se tivesse outra vida e pudesse escolhê-Ia, futuro se tome viável ou mesmo mais próximo, é
apenas pediria para viver a vida como ela é e enve- preciso que ofereçamos prioritariamente ao investi-
Ihecer outra vez. dor estrangeiro um panorama de segurança, e esta-

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS bilidade jurídica, a se consubstanciar num conjunto
(Bloco/PFL-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - de normas claras e duradouras. Só assim haverá
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, como ocorre motivação para investimentos de longo prazo, que
de resto com todos os países em desenvolvimento, são justamente os que nos interessam sob o aspec-
o Brasil tem premente necessidade de investimentos to do incremento à produção.
externos para ampliar sua base de produção. No É assim, Sr. Presidente que urge consolidar
momento atual, em que o processo de estabilização nova política econômica para o País, estruturada so-
da moeda e o controle inflacionário podem conduzir bre um planejamento sério e de longo alcance; per-
à recessão, o capital estrangeiro toma-se ainda mais cebendo que adotamos uma linha inequívoca de
oportuno, na medida em que aquece a economia, conduta, verificando que buscamos soluções con-
provoca maior competitividade no mercado e au- eretas para os problemas que vivenciamos, o inves-
menta a oferta de empregos no País. tidor estrangeiro sentir-se-á definitivamente motiva-

Verifica-se porém que, apesar de estar aberto do a aplicar capitais no mercado brasileiro.
à entrada de capitais, o Brasil não vem oferecendo Diante de tal perspectiva e na certeza de que a
condições favoráveis ou interessantes aos olhos do abertura da economia acarretará progresso do cres-
investidor. É que a instabilidade da economia e a a1- cimento para o País, devemos nós, Parlamentares
teração cotidiana das regras não proporcionam se- assumir o compromisso de lutar pela estabilização
gurança, ainda que o Governo brasileiro ofereça da vida econômica nacional em termos de planeja-
uma série de incentivos fiscais. mento e legislação. Com isso, estaremos aptos are-
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ceber O investimento extemo de que tanto precisa- vés de comunicados de que os históricos escolares
mos, para recolocar o Brasil no rumo do desenvolvi- dos meninos encontram-se disponíveis para fins de
mento e para ocupar o lugar que merece no cenário transferência.
intemacional. Há ainda outras que, dentro dos limites do ra-

O SR. CANDINHO MATTOS (PMDB - RJ. zoável e do legal, já cobram mensalidades adequa-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, das a seus gastos e não se encontram na iminência
srªs e Srs. Deputados, o contrário do que ocorre em de aplicar aumentos mais elevados do que o normal.
países mais desenvolvidos no Brasil, o decréscimo Os câlculos do Ministério da Fazenda estimam
dos investimentos no setor, fez com que a boa edu- que os acréscimos considerados razoáveis para as
cação se encontre nas escolas particulares. Infeliz- mensalidades de 1995 devem situar-se entre 15 e
mente, essa situação - que não era verificada há 20% - qualquer percentual superior poderá configurar
cerca de 40 ou 50 anos, quando o ensino público ti- um abuso. Mas esse abuso não será coibido pela au-
nha níveis de excelência hoje invejáveis - acabou toridade plblica, e sim pelos próprios pais de alunos
por transformar a maioria das instituições privadas na mencionada negociação entre estes e as escolas.
de ensino em atividades comerciais lucrativas, que Sr. Presidente, num país em que o salário mí-
privilegiam o lucro operacional e, em menor grau, a nimo encontra-se em patamar tão baixo, é uma ver-
qualidade do serviço prestado. dadeira afronta as mensalidades escolares situarem-

Alemanha e Estados Unidos, apenas para se em 77 reais, ou 102 reais, ou 130 reais, ou até
mencionarmos exemplos mais marcantes, têm todo 392 reais (valores exemplificativos coletados em es-
o ensino fundamental de primeiro, de segundo grau colas do Rio de Janeiro).
e profissionalizante gratuito mantido e gerenciado Em verdade, a distorção se encontra no valor
pelo Estado. Algumas poucas escolas particulares do salário mínimo, bem como no fato de o Poder Pú-
existem, é verdade, mas somente em casos excep- blico não se empenhar em fornecer à sociedade que
cionais pais de alunos matriculam seus filhos nessas o sustenta a possibilidade de um ensino gratuito de
instituições. A norma é dispor de uma escola pública boa qualidade.
de qualidade, com um corpo docente bem preparado A solução dessas duas distorções é a meta
e modemos recursos de ensino. Quando o aluno que devemos buscar, sem, entretanto, descuidar-
atinge a idade de freqüentar a universidade, aí então mos da proteção aos alunos e pais de alunos frente
é que entra a iniciativa privada, pois a grande maio- à sanha de escolas mercantilistas, que privilegiam a
ria das escolas de nível superior é particular, paga e obtenção de lucro operacional em detrimento da
cara. prestação de uma educação de boa qualidade.

No Brasil, as escolas particulares de instrução O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
pré-escolar de primeiro e de segundo graus são ca- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ras, muito embora seus professores recebam baixos srªs e Srs. Deputados, nos termos regimentais, re-
salários. A qualidade do ensino, mesmo sendo bas- queiro a transcrição nos Anais da Casa de ofício da
tante superior às das escolas públicas, em muitos Câmara Municipal de Tatuí subscrito pelo seu Presi-
casos deixa a desejar. dente, Vereador Camilo Perez.

Recente medida provisória autoriza as escolas OFfclOA QUESE REFERE O ORADOR:
a aumentarem o valor das mensalidades para 1996
com base na previsão de gastos do exercício, esta
belecendo a livre negociação entre proprietários das
instituições e pais de alunos. Parece-nos, Sr. Presi
dente - como gosta de afirmar o jornalista Carlos
Chagas -, que essa negociação será mais ou me
nos como a livre negociação entre pescoço e a gui
lhotina, onde o pescoço - é claro - será o universo
dos pais de aiunos.

Há escolas no Rio de Janeiro que já projetam
para o próximo exercício um aumento de 83%; ou
tras há que estão tentando punir os pais de alunos
que entraràm na Justiça contra aumentos considera
dos abusivos com a expulsão de seus filhos ou atra-



REQUERIMENTO N~ 501/95

Requeremos à Douta Mesa, desta Augusta
Casa Legislativa, após observados os procedimen
tos regimentais, digne-se de oficiar ao Exmo. Sr. Dr.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, MD. Presiden
te da República Federativa do Brasil, solicitando do
mesmo que determine junto aos órgãos competen
tes a remessa de verba para a realização das obras
de canalização do Ribeirão do Manduca, nesta cida
de, reivindicação esta que é feita por toda a popula
ção, inclusive uma grande parte de aposentados que
residem nas imediações do referido ribeirão e se
sentem desamparados pelo Governo Federal.

Requeremos ainda o encaminhamento de có
pia desta propositura ao 11mº- Sr. Dr. Arnaldo Faria de
Sá, MD. Deputado Federal, para que interceda junto
ao Governo pela realização de tão importante e so
nhada obra em Tatuí.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1995. 
Camilo de Lélis Perez, Vereador.

O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,,ª8 e
Srs. Deputados, os chefes de Governo são mais que
empresários ou relações públicas de uma determi
nada empresa: são interlocutores nas muitas frentes
da política internacional. É a chamada diplomacia
presidencial, praticada nas viagens do Presidente
Fernando Henrique, e exigida pelo peso do Brasil
como nação adulta. Cabe, por tudo isso, criar condi
ções para que ela seja mais ágil.

Em primeira instância, a eliminação de praxes
como a transmissão obrigatória do cargo ao Vice-Pre
sidente, ato que só tinha significado quando o Presi
dente viajava para o exterior, recluso durante di~ num
navio e condicionado à precariedade de comunicações
radiotelegráficas. Na década de 90, o contato com Bra
sília talvez seja bem mais fácil de Moscou do que de
alguns pontos do território nacional.

Nobres Colegas, seria aconselhável, também
a diminuição do número de atos administrativos qu~
exigem a chancela do Presidente no rodapé. E a de
finição imediata da Rotina de incumbência da interi-
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Sem mais, aproveitamos o ensejo para mani- nidade, no caso de viagens mais longas, como a de
festar as expressões da maior estima e considera- julho, à Bélgica e à Alemanha; e à que se prevê para
ção. - camilo de Lélis Perez, Presidente da Câmara dezembro, à China e à Malásia.
Ao 11mº- Sr. Arnaldo Faria de Sá E, passando do principal para o acessório
DD. Deputado Federal urge criar uma alternativa para o uso compulsório d~
Câmara dos Deputados Boeing presidencial. Não apenas pela humilhação
Praça dos Três Poderes de se ver esse modelo, superado e poluidor, recusa-
Brasília/DF do em tantos aeroportos internacionais, mas tam-
70165-900 bém porque suas limitações técnicas não se coadu

nam com a importância do passageiro.
Como os próprios colegas podem verificar, es

tas são medidas óbvias - tanto que surpreende não
terem sido ainda adotadas diante do significado da
diplomacia presidencial.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados o tribunal de Contas da União
fez divulgar um documento intitulado "Demonstrativo
das Irregularidades em Obras e Investimentos não
Constantes do projeto de Lei Orçamentária - 1996".
São relacionados nesse documento 136 investimen
tos e obras rotulados de irregularidades sobre os
mais diversos aspectos. Alguns jomais e outros veí
culos de comunicação apelidaram de obras pobres
os itens que ali estão como obras de engenharia nos
mais diversos campos.

,. Alagoas, o meu Estado, se coloca em posição
cntlca nesse Relatório, pois tem citados investimen
tos e obras em quase todas as áreas. Alagoas vai,
n? documento de importantes obras federais à aqui
SiçãO de veículos. da momória folclórica do povo às
redes telefônicas; da construção de escolas à gritan
te paralisação do Hospital Geral de Maceió.

Não é conveniente, Sr. Presidente, fazer aqui,
neste registro, uma avaliação da postura do TCU. Por
isto, encaminhei ao Ministro Marcos Vilança, presiden
te do tribunal, um ofício pedindo o detalhametno de
cada item ali contido sobre o Estado de Alago~.

Sem mais comentários, transcrevo, para co
nhecimento da Casa, o Ofício que protocolei no TCU
com a relação das obras e investimentos do Estado
de Alagoas ali constantes.

OFlc/o A QUE SE REFERE O ORA
DOR.

Brasília, 26 de outubro de 1996

Senhor Ministro,
Na condição de Deputado Federal por Alagoas

e de Membro Titular da Comissão Mista de Orça
mento do Congresso Nacional, venho à presença de
V. Exª solicitar desse Triunal de Contas da União to
das as informações disponíveis sobre itens referen
tes ao Estado de Alagoas no documento intitulado
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Demonstrativo das Irregularidades em Obras e Respeitosamente, Albérico Cordeiro,
Investimentos Nêo Constantes do projeto de lei Exmo. Sr.
Orçamentária -1996"_

Para melhor entendimento deste Deputado, es- Ministro Marcos Vinicius Villaça
tou anexando as páginas do referido documento DD. Presidente do Tribunal de Contas da União
com destaque para Alagoas. Brasília - Distrito Federal
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O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. presidente, srªs e
Srs. Deputados, através de um seminário internacio
nal a ser realizado em Porto Velho Estado de Ron
dônia a partir do próximo dia 10, estará sendo criado
o chamado Bloco Norte do Mercosul, que vai unir os
Estados amazônicos e os países do pacto Andino ao
já consolidado Mercosul formando um dos maiores
blocos do planeta.

As perspectivas dessa iniciativa para a econo
mia, a política, a cultura, o mercado de trabalho e o
desenvolvimento geral da região são notáveis.

Eis algumas das questões que serão abordadas:
- A questão energética - Fornecimento de gás

de Urucum e outros fornecedores, pequenas cen
trais hidrelétricas; interligações para fornecimento de
energia entre os países.

- A questão agrícola e pastoril - Como manter
o chamado desenvolvimento auto-sustentável com
patibilizando a preservação ambiental ao desenvolvi
mento dos países-membros.

- A perspectiva de crescimento interno dos vá
rios tipos de turismo, como o ecológico, o de saúde
o convencional e ligações entre países.

- A questão das hidrovias de ligação entre os
Estados e países-membros.

- A problemática do envolvimento dos Parla
mentares dos vários países no apoio aos Executi
vos, questão que envolve os Municípios, os Estados
e as Federações, lidando com a soberania nacional.

- O estudo e a visão em função da estabiliza
ção das economias latino-americanas - a inflação,
os efeitos cascatas das crises do México e da Ar
gentina, a questão da democracia e o desemprego
das populações e como gerar novos empregos.

- O mercoturismo, o mercotrabalho, a Criação
dos Estados Unidos da América do Sul e a ligação
com os demais blocos mundiais como Nafta, União
Européia, Tigres Asiáticos etc.

- As perspectivas que se abrem para os países
latino-americanos com as saídas bioceânicas, Atlân
tico e Pacífico.

- A questão dos transportes rodoviários e flu
viais, dos vários sistemas mistos e integrados e dos
investimentos financeiros nesses setores.

Em nome do Parlamento Latino-Americano e
da Comissão de Relações Exteriores da Câmara
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O SR. PAUDERNEY AVELINO (PPB - AM. perfil do Estado brasileiro e renovadas perspectivas
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, de um desenvolvimento sustentado, com justiça so-
srªs e Srs. Deputados, ante a proximidade do encer- cial.
rarnento do ano legislativo, parece-rne oportuno res
salvar, mesmo que brevemente, a imperiosa conve
niência e necessidade de não se perder, por inércia
ou acomodação, o ritmo que vem sendo adotado, no
que tange à reforma constitucional, por esta Casa e
pelo Congresso Nacional como um todo.

Aliás, gostaria de aduzir às mudanças propria
mente constitucionais outras tantas, igualmente im
portantes, advindas no bojo da legislação infracons
titucional.

Dou como exemplo a lei de concessão de ser
viços públicos, promulgada nesta Sessão Legislativa
e já mostrando sua eficácia em termos de mudança
de estilo e de postura da Administração Pública bra
sileira.

Sob o pálio dessa lei, altamente inovadora, foi
possível ao Governo Federal tomar algumas medi
das da mais alta significação no setor rodoviário.

Nesta semana o Presidente da República pre
sidiu cerimônia em que o DNER assinou contrato
com um consórcio empresarial que recebeu a con
cessão de operar a Rodovia Presidente Dutra.

Há de se convir que seria difícil encontrar outro
serviço que se mostrasse tão útil, para efeito de de
monstração das possibilidades criadas pela parceria
entre Governo e setor privado, do que a estrada que
liga os dois maiores centros urbanos do País.

Já a alguns meses contrato semelhante, tam
bém muito significativo, havia sido firmado para a
ponte Rio-Niterói, onde o pedágio passará a ser co
brado, para reivestimento pela concessionária, já no
início do próximo ano.

São acontecimentos como esses que nos dão
a exata idéia de que o País está temando novos ru
mos - os rumos da autêntica modemidade.As con
cessões de serviços públicos são parte de uma
grande abertura que o atual Govero, com a indispen
sável chancela do Parlamento, está empreendendo,
especialmente através de emendas, também mod
ernizadores à Constituição Federal de 1988.

Felizmente Governo e Congresso estão conse
guindo o respaldo da sociedade brasileira, o apoio
dos Governadores dos Estados e das mais expressi
vas lideranças nacionais para esse salto de qualida
de representado pela aprovação e subseqüente im
plementação das reformas.

O que importa, Sr. Presidente, é que não so
fram solução de continuidade mudanças tão relevan
tes para que tenhamos , em breve tempo, um novo



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. João Fassarella
O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a Câmara vota hoje a prorrogação
do Fundo Social de Emergência. Entretanto, o pró
prio relator e a Comissão Especial destinada a apre
ciar o seu mérito concluíram que não se trata de
"Fundo", uma vez que não está submetido às regras
específicas.de gestão, não é "social", pois se destina
a cobrir gastos genéricos da Administração, e muito
menos de "Emergência", já que as ações às quais
se dirige são de rotina e permanentes.

Tudo isso foi confirmado e consubstanciado
pela própria análise das despesas do Fundo, duran
te os exercícios de 1994 e 1995, em que são encon
trados gastos de pagamento dos encargos previden
ciários da União, pagamento de pessoal, viagens e
manutenção de residências oficiais.

Tão convencida ficou a Comissão de que o
Fundo não é social e tampouco de emergência, que
até decidiu mudar o seu nome para Fundo de Esta
bilização Financeira. Ao fazer isso, acaba por desnu
dar a característica básica deste Govemo: estabili
zação financeira em detrimento do social; estabiliza
ção financeira em substituição ao social.

Se não, vejamos a estabilização tem estado
junto com o aumento do desemprego, com a reces
são, com a pior distribuição de renda do mundo com
a exploração do trabalho de crianças e adolescen
tes, com o aumento da violência na cidade e no
campo, com a exploração sexual de adolescentes e
até crianças utilizadas como atrativo turístico ete.

Eu preferiria que estivéssemos votando um
fundo que fosse de fato social, que se destinasse
exclusivamente a enfrentar os graves problemas so
ciais do nosso País: a fome, a miséria, exploração
criminosa de crianças, a prostituição infantil, entre
outras mazelas que tomam conta da nossa Pátria.

Não o estamos fazendo. Vamos votar um fun
do destinado à estabilização financeira, excluindo do
mesmo a sua função social, retirando recursos de
Estados e Municípios para cobrir o santo da União, e
despindo cada vez mais os miseráveis e explorados
de nossa Nação.

Neste dia em que a Câmara Federal se prepa
ra para decidir sobre importante matéria, gostaria de
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dos Deputados, saudamos os promotores e partici- destacar, entre muitos, dois graves problemas so-
pantes do importante seminário. ciais que envergonham o País, porque atingem a

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas- única prioridade explicitante citada pela constituinte
sa-se ao de 1988, que, com sabedoria e sensibilidade social,

assim expressou no art. 227:
"E dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda a forma de negligência, discriminação, explora
ção, violência, crueldade e opressão."

Os dois graves problemas a que me referi e
que mostram um absurdo desrespeito a este precei
to constitucional são:

- o Trabalho infantil;
- a explof'açOO sexual de crianças e adolescentes.
Segundo dados do IBGE, são três milhões e

meio de crianças trabalhadoras, na faixa etária de
10 e 14 anos. Este fato não constitui característica
de um ou outro Estado, de uma ou outra região. Mi
lhares delas ainda se mutilam nas máquinas de be
neficiamento de sisal na Bahia, que dragam dedos,
mãos e antebraços, com a mesma voracidade da
exploração impiedosa de seus patrões sem escrúpu
los. Muitas labutam mais de 40 horas semanais nas
minas e serrarias de Rondônia, nas carvoarias de
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais e no corte de
Cana em Pemambuco, Alagoas e Rio de Janeiro. A
produção de cítricos e chá, em São Paulo, é tam
bém costumeira exploradora do trabalho infantil, que
não educa nem enobrece. Quem educa é a escola,
não os galões de fábrica.

O trabalho é nobre para quem já amadureceu o
seu caráter. Para quem sequer teve direito à infância
é condenação perpétua à ignorância, à dependência
e à submissão.

É comum o argumento de que é melhor para a
criança trabalhar do que perambular pelas ruas, chei- .
rando cola e incomodando. Incômodo é o que deve
mos sentir pela omissão generalizada dos cidadãos
"remediados", e especialmente dos agentes políticos e
do Estado, a quem cabe assegurar a essa criança ou
tra a1temativa que não a rua ou a mendicância. Com
que argumento hipócrita haveremos de justificar a reti
rada das crianças que cheiram cola nas ruas para que
continuem a cheirar nas fábricag de calçados?

Atenção é o que reivindicam essas crianças.
Rompimento com essa atitude de descaso. Egoísmo
e omissão deliberada é o que clamam. Educação,
saúde, higiene, alimentação, lazer, enfim, direito de
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ser criança, é o que necessitam. É preciso ouvir nos- para o combate à prostituição infanto-juvenil. Ainda
sas crianças e, mais do que isso, atendê-Ias. ontem o Deputado Tilden Santiago falou da tribuna se-

É por isso que, neste momento, reafirmo a ne- bre a reforma agrária, dizendo acreditar que a solução
cessidade de se ratificar a Convenção 138 da OIT, dos problemas de terra no Brasil pudesse ser grande
que regula e limita o trabalho de crianças e adoles- alavanca para combater o fenômeno da prostituição in-
centes, estabelecendo mecanismos de controle in- fantil, que não está diminuindo e a cada dia preocupa
ternacional sobre o mesmo. Indicação neste sentido mais os brasileiros sensíveis a isso.
já foi enviada ao Exrnº- Sr. Presidente da República, O SR. JOÃO FASSARELLA - Agradeço à
para a qual reafirmamos a necessidade de apoio de ilustre Deputada Maria Elvira, nossa conterrânea, o
toda a Casa. aparte. Recebemos com agrado suas palavras de

Sobre a exploração sexual de crianças e ado- apoio a essa luta e a participação, não só através das
lescentes não vou repetir dados e fatos que foram palavras, mas especialmente das atitooes. Reconhe-
sobejamente discutidos e relatados por uma CPI cemos em V. EXª, Deputado, uma lutadora em defesa
constituída com este objetivo e que deu origem à dos direitos da criança e do adolescente, contra qual-
"Campanha Nacional pelo fim da exploração, violên- quer forma de exploração sexual que possa vir a ocor-
cia e turismo sexual contra as crianças e adolescen- rer em nosso País. Muito obrigado a V. Exª-
tes". Limitar-me-ei a reproduzir, até para conheci- A prostituição infantil "nos recoloca diante da
mento de toda a Casa, as conclusões de uma CPI face humilhante e degradada do Brasil Real, no qual
promovida pela Assembléia Legislativa do Estado de meninos de rua, presos comuns, moradores de fave-
Minas Gerais, com o objetivo de investigar a prosti- las e subúrbios das grandes cidades, índios e famí-
tuição infantil na região norte daquele Estado. lias de trabalhadores rurais errantes em busca de

Resumidamente constata-se que há dois tipos terra são chacinados (são prostituídos), sem que os
de prostituição infantil: o primeiro é o da adolescente autores dos crimes sejam punidos ou que os respon-
da classe média, que procura meios de satisfazer sáveis pelas políticas públicas destinadas a resolver
suas vontades. O segundo é o da adolescente que o problema busquem de fato sua resolução".
mora com uma família de baixa renda e que precisa Esse relato de Nilcéia M. Gomes, sobre o mas-
sobreviver. Existe, também, a menor, moradora nas sacre de Corumbiara, Estado de Rondônia, muito se
ruas e que convive com outros menores em relação aplica à questão da prostituição infantil, conforme
de afeto e solidariedade, sem que se possa dizer constatou-se ao final dos trabalhos daquela CPI.
realmente que seja prostituída. É necessário ser sacudido pelos fatos, pelo en-

A SI'ª- Maria Elvira - V. Exª me permite um contro com a injustiça, por uma realidade violenta,
aparte, Deputado? fruto, no caso específico do Norte de Minas, de um

O SR. JOÃO FASSARELLA _ Pois não, De- modelo econômico concentrador, excludente, basea-
putada. do em subsídios governamentais, privilegiando os

..A SrJ!. Maria Elvira _ Quero cumprimentá-lo interesses de um pequeno grupo econômico. Isso
pelo .seu pronunciamento, quando V. Exª enfoca e gerou um desenvolvimento artificial, incentivou o

êxodo rural e aumento geométrico dos bolsões de
traz à luz deste Plenário o trabalho realizado pela miséria. Montes Claros tornou-se um cemitério de
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Coinciden-
temenfe,ria tarde de ontem, houve um desencontro, empresas, que se evadiram após o fim dos subsí-
porque abordamos o assunto de forma rápida no Pe- dios, deixando um triste rastro: favelas, fome, misé-
queno Expediente. Esse relatório que V. Exª aborda ria, prostituição infantil...
hoje mostra um pedaço pobre das Minas Gerais, OllÇXJ, com prazer, o nobre DepLtooa João Coser.
que corresponde a várias regiões brasileiras, onde o O SR. JOÃO COSER - Deputado João Fassa-
problema da prostituição de adolescentes e até relia, gostaria, de parabenizá-lo por seu pronuncia-
crianças é uma mancha que nos envergonha peran- mento neste momento especial da vida brasileira. V.
te a ONU e todo o mundo. Quero lembrar que Co- Exª, com tanta serenidade, desenvolve debate sobre
missão presidida pela Deputada Marilu Guimarães a prostituição infantil e o processo marginal a que
buscou dados em todo o Brasil, de forma a termos são submetidos os nossos adolescentes e até crian-
aqui um diagnóstico claro, preciso e amplo da situa- ças. Como sabemos, esse problema tem denegrido
ção. Há poucos dias o Presidente Fernando Henri- a imagem do País internacionalmente e nos tem co-
que Cardoso lançou campanha que tenta sensibili- locado na berlinda, porque de fato o mundo todo tem
zar o povo brasileiro, a opinião pública, a imprensa, discutido, na questão da prostituição infantil, o turis-



Novembro de 1995 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 03975

mo sexual a que o Brasil se expõe. V. Exª faz um
pronunciamento com muita qualidade e cautela so
bre um problema grave. E sabemos que atrás disso
está a falta de emprego em nosso país. Um pai com
emprego e salário decentes, com urna fonte de renda
de sobrevivência, dificilmente verá sua filha nessas
condições. A necessidade de sobrevivência primeiro
leva a criança para a rua para pedir, depois a expõe à
prostituição ou à marginalidade. Portanto, solidarizo
me com V. Exª e com todas as pessoas·que neste
País ainda levantam a cabeça e a voz para denunciar
e lutar contra esse processo de degradação da quali
dade de vida e da dignidade humana. Parabenizo V.
Exª por seu pronunciamento. Vamos juntos lutar
para mudar esta realidade brasileira.

O SR. JOÃO FASSARELLA - Agradeço ao
ilustre Deputado João Coser o aparte. Ao participar
desse debate, S. EX!! demonstra sua sinceridade
para com esta Casa e, ao mesmo tempo, o desejo
de contribuir para que este grave problema seja efe
tivamente solucionado em nosso País.

O que é mais grave, Sr. Presidente, o quadro
social caótico que se formou em Montes Claros não
é um demérito só do norte de Minas, mas sim a re
produção do que ocorre na maioria das cidades das
regiões brasileiras.

Esta CPI deve ser o grito de alerta para a so
ciedade e os poderes públicos de que não se pode
esperar mais. Crianças e adolescentes prostituídas
exigem uma ação enérgica; soluções que devam su
perar a palavra sem ação. Precisamos ter consciên
cia da necessidade de mudar. É o grito das nossas
crianças, o desespero das meninas de Montes Cla
ros, Janaúba, Porteirinha... de Minas, do Brasil.

Neste dia em que a Casa vai discutir e votar o
Fundo Social e Emergência, registramos o nosso
desejo de que, de fato, ele fosse direcionado para o
encontro de soluções para o quadro de miséria e de
gradação do País, de exploração, de utilização inde
vida a indigna das nossas crianças e adolescentes,
pela via do trabalho prematuro, em situações que
não os educam, em atividades de rotina, muitas de
las insalubres e perigosas, que os mutilam não só
na sua capacidade de desenvolvimento, mas tam
bém no seu desenvolvimento intelectual.

Gostaríamos que o Fundo a ser votado estives
se voltado para atender a essa realidade e não em
nome de uma estabilização que o agrava.

O Sr. José Genofno - Concede-me V. EX!! um
aparte?

O SR. JOÃO FASSARELLA - Ouço, com pra
zer, o nobre Deputado José Genoíno.

O Sr. José Genofno - Deputado João Fassa
relia, é um prazer fazer um aparte ao pronunciamen
to de V. EX!! O País está sem política social de renda
e de emprego. A questão social tende a se agravar
por dois motivos: primeiro, porque há uma situação
estrutural que provoca - inclusive em países com
padrão de desenvolvimento maior do que o nosso 
alteração nas relações de emprego. Em segundo lu
gar, temos tradicionalmente um déficit social muito
grande ao longo da nossa história, e essa situação
se agrava no momento em que o ajuste econômico
não incorpora a questão das políticas sociais como
integrante de uma política de investimento. O proble
ma social não pode ser enfrentado compensatoria
mente como se fosse um acessório, apêndice de
modelo de ajuste econômico. A destinação do Esta
do, no sentido de garantir cidadania, tem de colocar
as políticas sociais como parte integrante da política
de investimento, da reforma tributária e fiscal, das
prioridades do Orçamento público. Se essa questão
não for incorporada ao elemento constitutivo de polí
ticas econômicas, teremos as ações sociais como
uma espécie de caridade para os coitados, para os
excluídos do processo produtivo e do patamar bási
co dos direitos de cidadania. Parabenizo V. Exª por
seu discurso.

O SR. JOÃO FASSARELLA - Agradeço a V.
Exª o aparte. Devo dizer que nosso ponto de vista
caminha exatamente na direção em que V. Exª se
posicionou em seu aparte.

Não podemos ter, de um lado, um plano de es
tabilização econômica que aumenta o desemprego,
gera recessão e concentra renda e, de outro, uma
política compensatória insuficiente para poder, a cada
dia, atender, sob a forma de assistência ou caridade, a
um número cada vez crescente de excluídos, lançados
à margem da sociedade, ao desemprego, à explora
ção, à prostituição, e levados, nas mais tenra idade, a
buscar, com o seu suor, o sustento não apenas para
si, mas muitas vezes para sua família.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, não pre
cisamos de um Fundo de Estabilização Financeira
que se sobreponha ao social. Precisamos crescer e
de uma política de distribuição de renda. Necessita
mos de reforma agrária - e não se faz reforma agrá
ria prendendo e colocando em celas comuns líderes
do movimento dos trabalhadores sem-terra, como
ocorreu há poucos dias.

Precisamos de saúde e educação. Precisamos
tirar o Brasil desta estatística vergonhosa que nos
coloca entre os primeiros no mundo em números por
utilizarmos o trabalho infantil, e por prostituirmos
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nossas· crianças, e entre os últimos na distribuição
de renda. Precisamos mudar esta realidade, e é isto
que o Brasil espera de nós.

Durante o discurso do Sr. João Fassa
reI/a, o Sr. Wilson Campos. 1Q Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Luís Eduardo, presidente.

VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - De acor

do com o art. 71, inciso 111, do Regimento Intemo, não
havendo um décimo de Deputados presentres a plená
rio, declaro encerrada a presente sessão, antes, lem
brou do que a seguir haverá sessão Extraordinária
para discurssão ou primeiro tumo da Proposta de
Emenda a Constituição n!1.163-B, de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará

Socorro Gomes - PCdoB.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB; Chi
cão Brígido - PMDB; Francisco Diógenes - Bloco
PFL; Mauri Sérgio - PMDB.

Maranhão

Jayme Santana - PSDB; Márcia Marinho 
PSDB.

ceará
Edson Queiroz - PPB.

Paraíba

José Aldemir - PMDB.

Pernambuco

Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; Osvaldo
Coelho - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco 
PMN; Vicente André Gomes - PDT.

Alagoas

Olavo Calheiros - PMDB.

Bahia

Domingos L:eonelli - PSDB.

Minas Gerais

Eduardo Barbosa - PSDB; Mário de Oliveira 
PPB; Sérgio Naya - PPB.

Esprrito Santo

Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Carlos Santana - PT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Fernando Lopes 
PDT; José Carlos Coutinho - S/P; Lindberg Farias 
PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Roberto Cam
pos - PPB; Sérgio Arouca - PPS.

São Paulo

Arlindo Chinaglia - PT; Carlos Apolinário 
PMDB; De VaJasco - Bloco - PSD; Koyu lha - PSDB;
VOOão Gomes - PPB; Wagner Sa/ustiano - PPB.

Distrito Federal

Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

João Natal- PMDB; Rubens Cosac - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL.

Paraná

Homero Oguido - PMDB; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Nelson Meurer - PPB.

Rio Grande do Sul

Ezídio Pinheiro - PSDB; Nelson Marchezan - s/P.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Roraima

Moises Lipnik - Bloco - PTB.

Amapá

Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Raquel Capiberi
be - Bloco - PSB.

Pará

Elcione Barbalho - PMDB.

Amazonas

Luiz Fernando - PSDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Marinha Raupp - PSDB.

Acre

Zila Bezerra - PMDB.
Tocantins

Darci Coelho - Bloco - PFL; Freire Júnior 
PMDB; Udson Bandeira - PMDB.
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MaranhAo

.méCabs&tx1ia-Sbx>-PSB; FeliTrna-PMoo.

ceará

Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Edson Silva
PDT; Gonzaga Mota - PMDB; José Unhares - PPB.

. Pernambuco

José Chaves - s/P; Salatiel Carvalho - PPB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cecfraz - Bloco 
PFL; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco 
PFL; Simara Ellery - PMDB.

Minas Gerais

Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Jaime
Martins - Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB;
Sandra Starling - PT; Silas Brasileiro - PMDB; Zaire
Rezende - PMDB.

Rio de Janeiro

Conceição Tavares - PT; Noel de Oliveira 
PMDB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB.

SAoPaulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Delfim Netto 
PPB; Jorge Tocfeu Mudalen - PMDB; José de Abreu -

PSDB; José Pinotti - PMDB; Marcelo Barbieri - PMDB;
Mauicio Najar- Bloco - PFL; Ricardo Izar- PPB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas 
PPB; Tetê Bezerra- PMDB.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Barbosa Neto - PMDB; Udia Quinan - PMDB;
Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - Bloco - PTB.

Paraná

Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio
Ueno - Bloco - PFL; Max Rosenmann - S/P.

Rio Grande do Sul

Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Luiz Mainardi - PT;
Telmo Kirst - PPB.

(Levanta-se a Sessao às 15 horas e
32 minutos.)

Ata da 182ªSessão Extraordinária, Vespertina
em 1° de novembro de 1995

Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1.9. Vice-Presidente; Beto
Mansur, 2.9. Vice-Presidente; Robson Tuma, 1.9. Suplente de Secretário.

As 15 HORAS E 44 MINUTOS COMPARE-
CEM os SENHORES:

Lufs Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
JoAo Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felippe
Luiz Piauhylino
Wilson Braga.

Amapá

Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa 
PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

ceará

Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauf

Waldir Dias - PPB.
Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL.

Pernambuco

Nilson Gibson - Bloco - PSB; Vicente André
Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.
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Alagoas

Talvane Albuquerque - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Wilson Cunha - Blo
co- PFL.

Bahia

Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino Quei
roz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Tilden Santiago - PT;
Vittorio Medioli - PSDB.

Esprrito Santo

Adelson Salvador - Bloco, - PSB; Theodorico
Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Simão Sessim - PPB; Sylvio Lopes - PSDB.

Silo Paulo

Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco 
PSB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto 
Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wag
ner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Wel
son Gasparini - PPB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Goiás

Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Valdomiro Me
ger - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner
Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Waldomiro Fioravante - PT;
Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB;
Veda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista

de presença registra o comparecimento de 59 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa
se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço

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

Exª a palavra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar registrado
nos Anais desta Casa - já que a sessão anterior foi
fechada sem ser aberta - que suspendemos a ses
são porque foi declarado à Presidência da Mesa que
não havia em plenário os 51 Deputados necessários
para início da sessão. Isso implica dizer que, a qual
quer momento, a partir de agora as sessões pode
rão ser suspensas quando não for constatado em
quorum no plenário.

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

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª
se apoiou no disposto no art 71 para levantar a ses
são e ela, efetivamente, não foi totalmente realizada,
mas o art. 280 do Regimento Interno fala de suas
sessões ordinárias efetivamente realizadas. Ora, se
V. Exª levantou a sessão, ela não foi efetivamente
realizada.

Não tendo sido as duas sessões ordinárias
efetivamente realizadas, a PEC do Fundo Social
de Emergência pode ser posta em votação, tal
como está anunciando para a sessão extraordiná
ria?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há um
equívoco de V. Exª A sessão foi efetivamente rea
lizada e iniciou-se às 14 horas corno sessão ordi
nária. Ela simplesmente não terminou no horário
normal em função de não haver número regimen
tal.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Mesmo
com a sessão levantada, Sr. Presidente?
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Decidi
da a questão da ordem, Deputado Alexandre Car
doso.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
a palavra, para uma comunicação de Liderança,
pelo PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB, por 3
minutos.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na última segun
da-feira em São Paulo, a mando do juiz da cidade
Pirapozinho, na região de Presidente Prudente, a
polícia efetuou a prisão de algumas lideranças do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Salta aos olhos, não apenas a violência da prisão
realizada, mas também a forma exorbitante com que
agiu a Justiça e a Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Uma das principais lideranças do Movimento
Rural dos Trabalhadores sem-terra foi algemada e
humilhada na frente dos jornalistas e das câmeras
de televisão, evidenciando o tratamento brutal e vio
lento dedicado pelo Estado brasileiro a um problema
que não é policial, nem ideológico, nem político, mas
tem caráter eminentemente social: a insuportável
concentração fundiária no nosso País.

A luta pela democratização, pela propriedade
da terra, hoje representada pela luta dos trabalha
dores rurais sem-terra, longe do tratamento da vio
lência policial e dos preconceitos do Poder Judi
ciário, merece por parte do Estado, do Governo e
da própria Justiça brasileira a compreensão de
que sem uma verdadeira política de reforma agrá
ria, sem a democratização da propriedade da ter
ra, não acabará a violência secular que existe no
campo.

Em nome do Partido Comunista do Brasil, dei
xo registrada nossa solidariedade para com os tra
balhadores rurais sem-terra na luta pela reforma
agrária e pela verdadeira democratização da terra
no País.

Deixamos evidente também, Sr. Presidente, o
nosso repúdio à ação truculenta e violenta da Polícia
Militar e à ação da Justiça do Estado de São Paulo,
principalmente com relação ao juizo do interior do
Estado, que interpreta muito mais os interesses das
grandes propriedades improdutivas do que interes
ses maiores, e à omissão do Governo Federal, que
deixa de lado uma questão de sensibilidade e de
justiça, que é a reivindicação de milhões de traba
lhadores para ter direito a um pedaço de terra onde
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possam produzir alimentos para seus filhos e para o
povo brasileiro.

IV - ORDEM DO DIA
Presentes os seguintes Srs. Deputados:

Roraima

Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Gue
des- PPB.

Pará

Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa 
PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Rondônia

Silvernani Santos - PPB.

Acre

Ronivon Santiago - Bloco - PSD.

Maranhao

Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco
- PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

ceará
Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó

- PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda
PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piaur

João Henrique - PMDB; Waldir Dias - PPB.

Parafba

Wilson Braga - PDT.

Pernambuco
~

Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - Bloco -
PSB; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino Caval
canti - Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT; Wil
son Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Talvane Albuquerque - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Wilson Cunha - Blo
co- PFL.

Bahia
Luís Eduardo - Bloco'- PFL; Roberto Santos 

PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carnei
ro - PDT; Severiano Alves - PDT; Ubaldino Junior 
Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.
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Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Leopoldo Bessone 
Bloco - PTB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim 
PMDB; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda 
PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Sílvio Abreu - PDT; Til
den Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB.

EspJrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Roberto Va
IadAo - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca
PPS; Simão Sessim - PPB; Sylvio Lopes - PSDB;
Vanessa Felippe - PSDB.

SAoPaulo

Beto Mansur - PPB; Robson Tuma - PSL; Sal
vador Zirnbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima
de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Ka
mia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar
Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco 
PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano 
PPB; Welson G~parini - PPB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva
- PPB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Goiás

Rubens Casac - PMDB; Sandro Mabel 
PMDB; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Valdomiro Me
ger - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner
Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson' Motta - PPB; Waldomiro Fioravante - PT;
Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB;
Veda Crusius - PSDB. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 89 Se
nhores Deputados.

-1-
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO

Nº- 163-B, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº- 163-A,
de 1995, que altera os arts. 71 e 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitó
rias, introduzidos pela Emenda Constitucio
nal de Revisão nº- 1, de 1994; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, contra os vo
tos dos Srs. Gilvan Freire, Ivandro Cunha
Lima, José Luiz Clerot, Ciro Nogueira, Adyl
son Motta, Jarbas Lima, Hélio Bicudo, José
Genoíno, Marcelo Déda, Milton Mendes,
Paulo Delgado, ~nio Bacci, Matheus Scmidt,
Alexandre Cardoso e Aldo Arantes, com de
clarações de voto dos Srs. Matheus
Schmidt, ~nio Bacci, Milton Mendes, Hélio
BicuQo, Nilson Gibson, Prisco Viana, Jarbas
Lima e Régis de Oliveira; e da Comissão Es
pecial pela aprovação da PEC nº- 163-N95,
com substitutivo, pela aprovação parcial da
Emenda nº- 7, e pela rejeição das Emendas
nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 9, apresentadas na
Comissão, com complementação de voto,
contra os votos dos Deputados Paulo Ber
nardo, Teima de Souza, Padre Roque, Fer
nando Zuppo, Alexandre Cardoso, Inácio Ar
ruda e Airton Dipp. Apresentaram votos em
separado os Deputados Inácio Arruda, Fir
mo de Castro, Eujácio Simões, Rogério Sil
va e, em conjunto, Fernando Zuppo e Airton
Dipp, Paulo Bernardo, Padre Roque, Teima
de Souza e João Fassarella.

O SR. JOSÉ GENofNO - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ GENofNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, compreendo o esforço
de V. Exll para votar essa matéria hoje. Isso está c/a
ro e evidente - não vamos esconder o sol com a pe
neira - pela maneira rápida com que V. Exª encerrou
a sessão anterior e instalou esta.



O resultado de tudo isso é que alguém vai
pagar a conta. Os trabalhadores serão os primei
ros a pagar a parcela mais significativa da conta,
assim como os administradores dos Estados e,
Municípios, que também foram sacrificados e já
têm dívidas razoáveis, muitas, delas provocadas
pelos solavancos dos sucessivos planos econô-.
micos do Governo Federal, que, segundo o Mi
nistro Pedro Malan, é um ente quase abstrato.
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Colaborando com a Mesa, eu, com base no art. der discutir no plenário da Casa, de forma exaustiva,
80 do Regimento Interno, observei que a sessão ex- a manutenção do Fundo Social de Emergênia, que o
traordinária foi instalada, e V. Exª anunciou a Ordem Governo tratou, ele mesmo, de começar a desmas;.
do Dia sem ler a ata da sessão anterior, já que a carar, quando anunciou que o Fundo não é social e
mesma começa com a leitura da ata. muito menos de emergência. Esse é um Fundo de

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Isso estabilização fiscal. Foi essa a grande descoberta
aconteceu porque a Secretaria da Mesa estava dessa nova rodada de discussão do Fundo Social de
acabando de preparar a ata, para que eu a subme- Emergência, que veio para a Câmara como sendo
tesse à votação. Realmente, foi uma falha da Pre- uma proposta do Governo de quatro anos, mas que
sidência. a barganha político-partidária dos que comandam

O SR. JOSÉ GENOfNO - Agradeço a V. Exª principalmente a Casa tratou de rebaixar para um
a atenção. ano e seis meses.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero Negociou-se, depois do churrasco, depois do.
agradecer ao Deputado José Genoíno a sua cola- boi queimar na brasa, dois anos para o Fundo Soci~1

boração para reparar um lapso da Mesa. de Emergência para deixar livres nas mãos do~
O SR. JOSÉ GENOfNO - Colaboramos sem- verno 20% da arrecadação tributária do País. Isso

pre com a Mesa, Sr. Presidente, e com o Regi- representa cerca de 20 a 22 bilhões de dólares para
mento Interno. o Governo usar de acordo com os interesses da so-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Eu ciedade com o que Constituinte vislumbrou, ou sejá.
agradeço a V. Exª, Sr. Deputado. as necessidades do nosso povo nas áreas da edu.::

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Pre- ca~?, da Pre~idência, da saúde, enfim,. nas áre~.
sidência solicita a presença de todos os Srs. De- sociaiS,. que hOJe estão na bancarrota deVido à pohti:-.
putados em plenário. ca neohberal que o Governo desenvolve.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solici- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Deputados, o que
to ao Deputado Nilson Gibson que faça a leitura ocorre hoje durante essa discussão é algo parecido
da ata. com o que ocorreu na segunda-feira próxima passa-

o SR. NILSON GIBSON, servindo como 2º- da, quando, já tarde da noite, foi iniciada a discus-
Secretário, procede à leitura da ata da sessão an- são na Comissão. Também ali se limitou o debate,
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada. impediu-se que os votos em separado fossem discu-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Cum- tidos um a um, o que impossibilitou até mesmo o
pridas as formalidades, Deputado José Genoíno. confronto das emendas oriundas de partidários ~o

Há oradores inscritos. próprio Governo. Era preciso garantir a todo custo e
Para discutir a matéria, concedo a palavra ao em tempo recorde a implantação da proposta do Sr.

nobre Deputado Inácio Arruda. Presidente da República. O que interessava era a
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoS-CE. Sem re- aprovação da emenda.

visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Deputados, é preci-
tados, penso que para matéria de tamanha impor- so que conste nos Anais desta Casa que nos opa-
tância, pelo menos nas palavras do atual,Governo, mos à essa aprovação desse Fundo de Estabiliza-
não se poderia fazer uma sessão atrabiliária, uma ção Fiscal, que não passa de um Fundo para a su-!
sessão atropelada pelo tempo, com Deputados con- tentação política e econômica do Governo e para
vidados a irem a churrascos, a fim de poderem ga- garantir juros na estratosfera, impedindo a produção
rantir suas presenças, com Deputados premidos e a ativação de qualquer política social deste Gover-
pelo horário. no.

O debate se prenuncia limitado, porque não se
dará tempo a todos os que queiram pronunciar-se
no trabalho de plenário. ~ exigência de todos osSrs.
Deputados que as decisões não sejam tomadas
apenas nas cúpulas, não sejam alvo estrito das li
deranças e não fiquem nas mãos de meia dúzia de
poderosos da Câmara Federal. A exigência do Ple
nário tem sido a de que acontença o debate, mas,
de repente, furtam-nos a possibilidade de sequer po-



No entanto, abrem-se as portas dos cofres
públicos para o pagamento dos juros, cada vez
maiores. Para se ter uma idéia, as contas públi
cas, da União, dos Estados e dos Municípios, fo
ram sacrificadas pelo pagamento de juros cada
vez maiores.

O governo tem se isentado de promover uma
real reestruturação dos mecanismos de financia
mento da ação estatal. Não se fala mais em reforma
tributária, mas no ajuste das contas públicas a ser
pratiéada pelo Fundo Social de Emergência. Optou
se pelas mudanças precárias e casuísticas da Cons
tituição Federal. Tudo porque o Governo não conse
gue reformular o nosso sistema tributário de modo a
cobrar mais de quem tem maior capacidade de pa
gar e assim financiar de forma socialmente justa os
gastos públicos.

2 - O Fundo Social de Emergência preJudi
ca os estados e municfpios

Existe uma falácia no ar: existem perdas para
os estados e municípios e para os desempenhos
das ações sociais do poder público?: Tentam es
conder a resposta a esta questão apontando o
crescimento da arrecadação.

O aumento que se verificou na arrecadação
dos estados e municípios decorreram da atua
ção conjunta de três fatores: o fim do efeito
"Tanzi", o crescimento econômico e o esforço
concentrado de combate à sonegação. Ora, es
ses fatores não produzirão mais qualquer resul
tado significativo daqui para frente. A análise
dos dados ex post não servem de base para
projetar o futuro...

Com a estabilidade da taxa inflacionária não
existe mais atuação relacionada ao efeito "Tanzi".
Quanto ao crescimento econômico é evidente a de
saceleração da taxa de crescimento do PIS pro
movida pelos mecanismos inerentes ao próprio
Plano Real, em especial a questão cambial. O
reflexo desta queda da taxa de crescimento já se
manifesta na arrecadação dos estados e municípios.
Segund9 o Ministério da Fazenda, o ICMS caiu de
maneira constante desde março deste ano. A preços
do mês de julho de 1995, queda do ICMS pode ser

/ vista no gráfico abaixo.

VOTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR
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Pois é, esse ente quase abstrato quer recolher 20% falta verbas para a saúde e para o saneamento,
de tudo que é arrecadado no País e mais um per- para os programas. de assistência social, para a
centual da parcela destinada a Estados e Municí- habitação popular, para a educação e para o
pios. próprio Programa da Comunidade Solidária,
. Para ilustrar o que afirmo, destaco no meu voto apresentado como porta-bandeira deste gover-
em separado, que peço a V. EXª faça constar dos no.
Anais da Casa, uma tabela fornecida pelo Ministro
do Planejamento, na qual podemos verificar a situa
ção dos Estados. S. Ex!! disse que o aumento da ar
recadação estadual era fruto do Plano Real, mas
desde março do corrente ano a queda na arrecada
~o de ICMS é progressiva e contraria a alegação
de que os Estados não perdem, mas apenas deixam
de ganhar. Quem pagará a conta? Os trabalhadores,
os Estados e os Municípios.

Por isso, protestamos contra a forma ataba
lhoada que se realiza a votação de algo que o G0
verno cc.'nsidera importante.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PEC ~ 163, DE 1995

Propos1a de Emenda à Constituiçao n!l163, de 1995
Fundo Social de Emergência

(Do Poder Executivo)

Altera os ar1s. 71 e 72 do Ato das
DisposlçOes Constitucionais Transit6
rias t Introduzidos pela Emenda Constitu
cional de Revido n2 1t de 1994.

Voto do Deputado Inácio Arruda

1 - As precariedades e o custo social dos
alicerces de sustentaçAo do Plano Real

O Govemo elegeu, como alicerces do Plano
Real, o ajuste fiscal, a alta taxa de juros, a desinde
xação dos salários e uma taxa irreal de câmbio. Na
verdade, os custos do ajuste que ora se pratica re
caem d~lamente sobre os setores sociais que se
encontram na base da nossa pirâmide econômica

São os trabalhadores que pagam este ajuste
através da falta de emprego, dos baixos salários e
da supressão dos seus direitos sociais. Também
são os trabalhadores que vêem, dia a dia, aumen
tar a distância entre as ações sociais praticadas
pelo Estado e as necessidades e carências da so
ciedade.

O ajuste fiscal praticado pelo Governo Feman
do Henrique Cardoso resume-se à contenção dos
recursos destinados aos programas sociais. Assil11~
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e 32,52% para os títulos federais. ~ bom relembrar
·que as dívidas dos restados pagaram além desta
fantástica taxa real da TR, um juro anual muitas v&
zes superior a 12%.

A tabela anexa, extraída do Boletim do Banco
Central, traz esses dados com mais detalhes.

3 -Outros prejuízos do FSE
Para a composição do FSE são subtraídos r&

cursos que têm destinação constitucional ou legal
definidas. São os setores da seguridade social, da
educação, da habitação popular e dos fundos regio
nais de desenvolvimento que perdem. Esses setores
não receberam retorno desta contribuição. Do FSE
não saiu sequer um centavo para a habitação popu
lar ou para as ações de saneamento. O FSE viu-se

O esforço de combate tem atingido os seus Ii- transformado um provedor para o pagamento de pes-
mites e poucos resultados mais podem advir. soai e para as despesas do Príncipe. Re1Omo social

Além disso as próprias premissas do Plano mesmo, nenhum. O Governo FHC transformou as jus-
Real são prejudiciais às contas públicas. A política tificativas apresentadas durante o processo de aprov~
irrealista de câmbio e de altas taxas de juros vêm in- ção num aroontoOOo irreal de considerações.
fligindo aos estados, aos municípios e à própria 4 _ Conclusao
União uma enorme sangria de recursos. Seja pela Por considerarmos o Fundo Social de Emer-
queda da atividade econômica, seja pela pelos altos gência, ou como quer o Relator, Fundo de Estabili-
custos de rolagern da dívida existente. zação Fiscal, mais uma das premissas falsas do Pla-

Os dados de 1995, fornecidos pelo Banco Cen- no Real, e por considerarmos também que é prejudi-
trai indicam que as taxas reais de juros tanto relati- cial ao financiamento dos setores sociais, como s&-
vas à TR, quanto às relativas aos títulos da dívida guridade, educação, habitação popular, aos fundos
plblica, vêm crescendo incessantemente a partir de regionais de desenvolvimento e aos recursos que se
1993, durante a vigência do Plano Real, e atingiram disponibilizam para os estados e municípios, vo~
em setembro passado as mais altas taxas registra- mos contra a Proposta de Emenda à Constituição n2
das na história recente do Brasil. Em setembro, des- 163/95 e ao substitutivo do Relator.
te ano, as taxas acumuladas em doze meses, des- Sala da Comissão, - Deputado Inácio Arruda,
contadas a inflação, alcançaram 25,84%, para a TR PCdoB/CE.

ANEXO AO varo DO DEPUTADO INÁCIO ARRUDA NA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR.
PARECER. À PEC 163~

TAXAS DE JUROIINTERNAI

Ano Taxas reais de rendimentos - 12 meses (IGP-DI CENTRADO)
Titulas Fed. CovemiCl htlSelic) TR

no mês 12 meses no mês 12 meses

dez/87 -2,70
dez/88 -1,80
dez/89 2,50
dez/90 4,00
dez/91 5,40 3,20

dez/92 -0,20 30,20 -0,90

dez/93 0,90 710 -1 70

jan/94 0,30 -0,60

fev/94 -1,10 -2,60

mar/94 1,90 -1,20

abrl94 340 3,00
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Ano Taxas reais de rendimentos -12 meses (IGP-DI CENTRADO)
Tftulos Fed. Covemic ht/Selicl TR

no mês 12 meses no mês 12 meses

maV94 3,00 1,90
junl94 2,80 0,20
jul/94 2,40 0,60

ago/94 1,70 -0,30
set/94 1,70 0,40
out/94 1,10 0,00
nov/94 2,50 1,40
dez/94 280 2480 1.90 1430

jan/95 2,10 27,04 0,80 15,91
fev/95 1,70 30,64 0,40 19,48

mar/95 2,20 31,02 0,20 21.17
abr/95 2,90 30,39 2,10 20,11
maV95 2,70 30,01 1,70 19,88
junl95 1,60 28,49 0,40 20,12
juV95 2,20 28,24 1,20 20,83

ago/95 3,60 30,63 2,40 24,11
set/95 3,20 32,56 1,80 25,84
out/95
nov/95
dez/95

Fonte: Boletim do Bacan, até 1991. Tabela 11. 14 (Volume 29-1), após 1991, idem, Tabela 11.20(*)
. (*) Tabela preliminar 11.23 e 11.25, (substitui, respectivamente, a 11.20 e 11.22), de outubrof95, VaI. 31-10.

Assumem sucessivamente a Presidên
cia os SIS. Beto Mansur, 2fl Vice-Presidente;
Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con
cedo a palavra ao Deputado Jairo Carneiro para fa
'lar a favor..
, O SR. JAIRO CARNEIRO (Bloco/PFL - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
'S~ e Srs. Deputados, o instante em que nos prepa
remos para votar a proposta de prorrogação do Fun
do Social de Emergência, estamos frente a um mo
mento de crucial importância para a Nação, momen
to este que exige determinadas reflexões de nossa
parte, para que se tornem claros os pontos que vêm
gerando tanta discussão.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o
.Fundo Social de Emergência não. foi criado com o
objetivo precípuo de elevar o montante de recursos
'fi disposição do Governo Federal, nem teve sua exe
cução até o momento direcionada para este fim. Na
'verdade, o FSE foi concebido como um instrumento
'de desvinculação parcial das receitas tributárias,
. Com o propósito de permitir maior flexibilidade ope
racional no manejo dos recursos do Orçamento.

Sem o pano de fundo do regime orçamentário
vigente no País, poderá parecer estranho que se
tenha lançado mão de um dispositivo legal excep
cional, como é uma emenda à Constituição, ape
nas para redistribuir as aplicações de uma receita
praticamente inalterada. Deve-se considerar, po
rém, que grande parte da arrecadação do Governo
Federal é compulsoriamente alocada, por força da
Carta Magna, a transferências, obrigatórias a Esta
dos e Municípios e a vinculação de receitas a gas
tos específicos.

Constata-se, atualmente, grande convergência
de opiniões contrárias a esta excessiva rigidez orça
mentária. Argumenta-se, por um lado, que todas as
demais despesas de custeio e investimentos públi
cos devem ser atendidas pelo modesto quinhão das
receitas não-vinculadas - inferior a 15% do total em
1996. É fácil perceber, nestas condições, a perma
nente dificuldade de financiamento de despesas ine
vitáveise inadiáveis. Por outra parte, um regime de
vinculação generalizada introduz um caráter procícli
co às despesas públicas: quanto mais se arrecadar,
mais se gastará, obrigatoriamente. Reduz-se em
muito, assim, a capacidade de geração de poupança
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pública, fator especialmente importante em um con- representantes de vários Estados a denunciar per-
texto de estabilização da economia. das de que teriam sido vítimas aquelas Unidades da

No caso específico do Orçamento para o próxi- Federação em decorrência da formação do Fundo,
mo ano, estima-se um défteit da ordem de R$3,18 por conta de reduções nos montantes dos Fundos
bilhões. Observe-se, no entanto, que tal número não de Participação dps Estados e dos Municípios.
significa inarredável excesso de dispêndios em rela- Todos sabemos que a criação do FSE afetou
ção a receitas previstas. Ao contrário, ilustra, de ma- os repasses aos Fundos de Participação, através de
neira clara, as limitações impostas ao legislador e ao duas formas. A primeira, referente à retenção, pela
administrador público pela rigidez da partilha dos re- União, do Imposto de Renda incidente na fonte so-
cursos disponíveis, mercê da sistemática vigente. 1:- bre pagamentos por ela efetuados; a segunda, com-
se obrigado a gastar determinadas percentagens preendendo a parcela de até 5,6% da arrecadação
das receitas com determinados programas, nada im- do Imposto de Renda por conta destas duas restri-
portando suas necessidades do momento ou outras ções, disseminou-se em alguns setores a impressãO
exigibilidades igualmente relevantes. Assim, na hip6- de que os repasses da União aos Fundos de Partici-
tese de falta de dinheiro para bancar despesas in- pação ter-se-iam reduzido, ocasionando, por conse-
contornáveis, o Tesouro se verá forçado a recorrer a guinte, perdas para os Estados e Municípios.
empréstimos para honrar esses compromissos, ou, Entretanto, é possível mostrar que tanto o FPE
então, a emitir moeda, não se lhe permitindo o rema- como o FPM foram aquinhoados com substancial
nejamento do montante arrecadado. A eventual pror- aumento de repasses a partir do Plano Real. Verifi-
rogação do Fundo Social de Emergência permitirá, cou-se elevação de 33%, em termos reais - isto é, já
justamente, graças à desvinculação parcial por ele .descontada a inflação -, do montante a eles destina-
promovida, prover os recursos suficientes para co- do entre janeiro e agosto deste ano em relação a
brar aquele déficit, evitando-se o absurdo de se re- igual período de 1994, estimando-se um ganho real
correr a endividamento ou emissão de moeda, sem de 25% para todo o ano de 1995 em relação ao 811-
necessidade. terior.

Nestas condições, quer-nos parecer que a ma- Parece-nos inegável, assim, que a implantação
nutenção de um instrumento como o FSE, por mais do Plano Real, que teve o Fundo Social de Emer-
algum tempo, representa poderoso auxOio para a gência como peça-ehave de sustentação fiscal, trou-
consolidação dos ganhos já alcançados pelo Plano xe, entre tantos outros benefícios, substancial au-
Real. De fato, em nosso ponto de vista, não se con- mento de repasses para o FPE e o FPM. Em nossa
cebe um programa de estabilização duradouro sem opinião, a inquietação dos representantes e gover-
a adequada consideração de fatores que assegurem nantes das unidades da Federação mais depenei-
um equilíbrio de longo prazo para as contas públi- entes desses fundos, quanto ao impacto do FSE s0-
cas. A conquista do saneamento das finanças do bre suas contas, é legítima e natural. Com efeito,
Estado é fundamental para que se intérrompa o cír- não se poderia aceitar um programa de estabiliza-
culo vicioso de déficits permanentes, só financiá- ção que se baseasse na retirada de recursos das
vais a juros reais extremamente elevados, que, administrações subnacionais para sel1 sucesso. No
por seu turno, agravam cada vez mais a situação casÇ> presente, entretanto, o impressionante auman-
do Erário. Tal quadro impede a contribuição do se- to dos repasses para o FPE e o FPM e de suas re-
tor público para a formação de poupança, obstrui ceitas próprias, mesmo com as alterações nos crité-
os esforços do setor privado para a realização de rios de divisão dos recursos, não pode ser dissocia-
investimentos e a geração de empregos e de ren- do da implantação do Plano Real e do FSE. Um não
da e direciona os escassos recursos do País para existiria sem a outra. Foi a bem-sucedida experiên-
o mercado financeiro, ao invés de inversões pro- cia do programa econômico, até o momento, ares-
dutivas. ponsável pela elevação, em todas as dimensões, de

Queremos crer, no entanto, que as desinforrna- recursos financeiros à disposição das unidades sLb-
ções com respeito ao FSE não se cingiram à inexata nacionais.
compreensão de suas finalidades. Os debates até Por outro lado, não há dúvidas de que os Esta-
agora realizados tomaram patente, também, a exis- dos e os Municípios brasileiros defrontam-se com
tência de divergências quanto aos custos envolvidos restrições sérias à sua capacidade de cumprir as ob-
na execução do Fundo Social de Emergência. Em rigações administrativas e sociais que lhes cabem.
particular, emergiram insistentes manifestações de Não há dCNidas de que se deve buscar uma soluçA0



03986 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

urgente, em bases definitivas, que assegure uma Temos conhecimentos da grave situação do
trajetória de equilíbrio orçamentária de longo prazo ensino superior, em particular das instituições de en-
para aquelas unidades. Não temos dúvidas, tampou- sino superior públicas, que se encontram em situa-
co, da genuína aflição dos governantes estaduais e ção crítica. O Hospital das Clínicas, em certo senti-
locais à vista do descontrole financeiro que se vem do, caminha para o fechamento, e não existem re-
construindo há longos anos. Não podemos nos as- cursos do Fundo Social de Emergência para resol-
saciar, entretanto, a que essas soluções venham a ver esses problemas.
ser atalhadas por um expediente que possa vir a Participei do processo de discussão na Comis-
comprometer o processo de estabilidade e, aí sim, são, que discutia o Fundo Social de Emergência, e
tomando intransponíveis as atuais dificuldades. testemunhei o Ministro da Educação dizer que de

É interessante, ainda, realçar o papel da vigên- fato o Fundo não era social nem de emergência,
cia do FSE como importante gerador de expectati- mas de flexibilização orçamentária. E o Relator, no
vas favoráveis quanto ao futuro próximo da econo- final, o define como Fundo de Estabilização Fiscal.
mia brasileira, por conta de sua influência no equilí- Na verdade, Srs. Deputados, o Governo está
brio fiscal. Trata-se de mais um aspecto positivo que retirando recursos do Fundo de Participação dos
certamente contribuiu para recomendar a prorroga- Municípios e do Fundo de Participação dos Estados,
ção do uso deste instrumento. apesar da grave crise em que se encontra a maioria

Assim, Srs. Deputados, entendemos que a dos Municípios brasileiros. No meu Estado, Goiás, a
prorrogação do Fundo, com as alterações propostas situação é tão grave e tão crítica, que as Prefeituras
pelo Relator, vem de encontro às necessidades mais resolveram fazer uma greve, fechando as suas por-
urgentes da Nação, relativas ao imperativo de manu-. tas. A maioria dos Estados não tem a mínima condi-
tenção das conquistas de estabilidade até aqui obti- ção de auto-sustentar-se, e o Governo, além de reti-
das, para que possamos conduzir de maneira equili- rar recursos do Fundo de Participação dos Municí-
brada os processos de reforma por que tanto anseia pios e dos Estados, retira polpudos recursos tam-
a sociedade brasileira. bém da área previdenciária. Acredito que o faça com

Muito obrigado. o objetivo de assegurar a flexibilização orçamentá-
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con- ria, que lhe permite retirar verbas da área social para

cedo a palavra ao Deputado Aldo Arantes, que fala- manter seus compromissos com banqueiros e para
rá contra. manter os juros escorchantes da dívida pública inter-

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem na e externa.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- Portanto, a lógica do Fundo de Estabilização
putados, iniciamos a discussão sobre o Fundo Se- Fiscal é, na realidade, a lógica da sustentação de
cial de Emergência, que, pelos debates e discussõ- um plano econômico que visa a estabilização finan-
es travados nesta Casa, não é de emergência nem ceira, mas que adota as altas taxas de juros como
social. As denúncias feitas pelos Parlamentares e caminho para essa estabilização. O Banco Mundial
órgãos de imprensa foram sufucientes para caracte- já veio a público mostrar que no Brasil existem as
rizar a falácia do chamado Fundo Social de Emer- maiores taxas de juros do mundo, iguais às conse-
gência. qüências dessa política: recessão econômica, crise

Na medida em que o Governo propõe a sua na indústria, na agricultura, na pecuária e no comér-
ampliação por mais quatro anos, fica clara a de- cio, desemprego, enfim, crise social. No entanto, en-
monstração de que esse Fundo não tinha absoluta- quanto o País aprofunda sua crise social, o Governo
mente nada de caráter emergencial. À medida que mantém o seu compromisso com os banqueiros. O
vem à tona a destinação dos recursos, percebe-se Governo, ao manter a taxa de juros em patamares
que esse Fundo não tem caráter social algum. elevadíssimos, segundo o Banco Mundial, de 25%

Todos nós acompanhamos a situação de crise ao ano de juros reais, estimula a especulação, a en-
na área da saúde, quando o Ministro da Saúde veio trada de capital estrangeiro e especulativo.
a público solicitar recursos para o setor diante da Por isso, Sr. Presidente, nós da Oposição, nós
gravidade da crise. do PCdoB vamos votar contra esse Fundo que,

No entanto, há o Fundo Social de Emergên- corno já disse, não é um Fundo Social, não é um
cia, com destinação de 18 bilhões de reais, e o Fundo de Emergência. Na verdade, é um Fundo
Governo não tem recursos para resolver o proble- que, corno instrumento de viabilização da política
ma da saúde. econômica, quer manter seu equilíbrio financeiro à



Noverabro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 03987

custa da fome do povo brasileiro e da recessão eco
nômica.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi
do a fazer uso da palavra como próximo orador ins
cri1a do ilustre Deputado Lima Netto, para falar a favor.

O SR. LIMA NETTO (Bloco/PFL - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, o Fundo Social de Emergência não cria novos
impostos~ mas os distribui melhor. Portanto, apesar
de termos de fazer uma aprovação sob pressão, sou
favorável à aprovaçOO do Fundo Social de Emergência

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi
do o próximo orador inscrito a falar contra, o ilustre
Deputado Padre Roque.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
nos últimos meses esta Casa debruçou-se com mui
tos de seus membros da discussão da PEC ~

163/95, chamada eufemisticamente de Fundo Social
de Emergência. Foram arrolados já inúmeros argu
mentos que contestam qualquer significação do pró
prio título da emenda constitucional. Aprovada no
ano passado, e já em voga durante muitos meses,
volta-se novamente a discutir aquilo que já devia ser
matéria vencida nesta Casa.

No entanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, ouvimos vários Ministros, autoridades e técni
cos, e ninguém - ninguém mesmo - foi capaz de ga
rantir que se tratava de algo indispensável que, de
fato, justificasse tudo o quanto desse Fundo se dizia.
Em nenhum momento nos conseguiram explicar os
muitos desvios havidos na arrecadação, durante os
meses de sua vigência.

Em segundo lugar, a arrecadação de Estados
e Municípios, ainda que diuturnamente se afirme
que quanto a ela não haverá prejuízo, é algo indis
cutivelmente falaz, para não dizer .ostensivamente
mentiroso. Estados e Municípios perdem, sim, e isto
foi comprovado pelo próprio TCU, em análise objeti
va e detalhada, feita em defesa talvez do próprio
Fundo, para que ao menos tivéssemos um pouco
mais de clareza na sua análise.

Mas o pior, Sr. Presidente - e é sobre o que
gostaria de falar neste instante - troca-se o nome de
Fundo Social de Emergência para Fundo de Estabili
zação Fiscal.

Então, penso que toda a PEC está simples
mente comprometida. Em primeiro lugar, não há
nada a ver com o seu conteúdo, o mesmo mantido
quando era denominado Fundo Social de Emergên
cia. Em segundo, quero ressaltar que no começo a
imprensa divulgou muitos fatos em desabono à apli-

cação do dinheiro do Fundo Social de Emergência.
Durante um bocado de tempo isso era negado. Fi
nalmente, os próprios responsáveis pela administra
ção das finanças públicas reconheceram que de fato
houvera desvio.

Mas o jornal Folha de S. Paulo, exatamente
no dia 3D de outubro, publicou matéria da mais alta
relevância e que até agora não foi contestada nem
pelos nomes aqui citados, nem pela Corregedoria
desta Casa, que deveria zelar pelo seu bom nome.

Diz o jornal, em manchete grande: "Governo
usa verba do FSE para obter voto.1I

E pior do que isso, Sr. Presidente: hoje, o Jor
nal do Brasil, em mais uma matéria, dá até um tom
vexatório a tudo isso. Em sua página 3 noticia: "FH
faz churrasco para garantir quorum". Ora, Sr. Presi
dente, será preciso isca? Eu que sou da roça, apren
di que de fato o peixe precisa de isca. Mas o Depu
tado que é um ser responsável, não precisa.

Conclamo esta Casa para pensar mais uma
vez antes de realmente denegrir o meu nome. Que
responda positivamente a essas ofensas ou assuma
responsabilidade pelo descrédito em que cai tão fa
cilmente perante a opinião pública.

O Sr. Ronaldo Perim, tIl Vice Presiden
te; deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Luís Eduar
do, Presidente

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Parti
do dos Trabalhadores estava em obstrução. Neste
momento, recomendo aos nobres Deputados que re
gistrem presença, já que o quorum foi alcançado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra, para discutir, ao nobre Deputado Art
hur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGfLIO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, antes de mais nada, faço uma observação
- estou seguro de ser esse o pensamento de todo o
meu partido, o PSDB - sobre o do que é adjetivo e
do que é substantivo no Fundo Social de Emergên
cia. Aliás, prefiro mesmo que se passe a chamar de
Fundo de Estabilidade Fiscal.

O fundamento para nós, o substantivo, não é o
prazo de duração do fundo, mas sim o equilíbrio fis
cal, sem o qual se agride a lógica do Plano Real. Ele
é fundamental para se manter baixa a inflação e
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pensar em promover o desenvolvimento brasileiro bom governo nos Estados Unidos e, no entanto,
em bases sustentáveisao mesmo tempo em que se pode perder a eleiçã9 para algum de seus adversâ-
possa planejar a sério, sem demagogia, sem senti- rios do Partido Republicano. Ou seja, é possível vo-:-
mentos pequenos, sem populismo, uma política de tar a favor da Nação sem procurar pretextos pueris e
distribuição de riquezas neste País. Portanto, para pequenos para atravancar os caminhos da estabili-
nós, o ideal não é que o plano dure um ano e sei dade econômica.
meses, um ano, ou vinte anos. O ideal é que dure o Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, na medi-
tempo necessário para o Brasil se manter equilibra- da em que entendemos que é mais importante, ago-
do fiscalmente, enquanto as reformas não têm seus ra, o discurso político a favor do Fundo, reafirmo a
efeitos completados. Mas confiamos no Relator da crença de que não há redenção econômica possível
matéria, nobre Deputado Ney Lopes, e confio, como para o País se ela não se fizer em bases de desen-
confia o meu Partido, em nossos aliados, que volvimento sustentável; não é possível se pensar em
não nos têm faltado, em nenhum momento, nes- um País com inflação alta, não é possível que al-
ta caminhada para redimir a economia do país. guém mais, de bom senso, engula o discurso do de-
Imagino que S.Exªs devem ter números seguros, senvolvimento social em que a inflação esteja próxi-
claros que nos provem - não os conheço, não ma a zero, em um dígito ao ano - e está é a nossa
tomei conhecimento deles - que em um ano e meta para 1998, quando Fernando Henrique entre-
seis meses o Brasil estará plenamente equilibra- gará o Poder ao seu sucessor.
do no que diz respeito a sua economia. Não du- Tenho hoje menos vontade de trazer números
vido, apenas não conheço os números, mas repi- e de falar da técnica, em relação à necessidade de
to que tenho confiança no Relator e em nossos fazer um discurso político. Repito: confio nos nossos
aliados. aliados. Sei que devem ter números seguros, cabais

Para nós o relevante é a estabilização fiscal e e confiáveis, - como confiável tem sido a atuação
econômica. O Brasil não pode gastar mais do que deles nesta Casa - e que nos provarão, ao longo do
arrecada. Se nos negam a aprovação da prorroga- tempo, que um ano e seis meses é mais do que sufi-
ção do Fundo, teremos, em 1996, quase 4 bilhões ciente para que nunca mais o Brasil passe por per-
de reais de déficit. Isso teria de ser compensado - calços fiscais.
até porque, repito a lógica do Plano Real não convi- Reafirmo a confiança em nossos aliados. E
ve com a idéia do déficit - com profundos cortes nos não poderia ser de outra forma. Àqueles que fazem
já magros orçamentos dos Ministérios para investi- oposição, essa posição altaneira, corajosa, digo-Ihes
mentos. Daí o apelo que faz a Liderança do PSDB à que não é hora de guerrear contra o Brasil e a esta-
Casa no sentido de que vote não a partir da posição bilidade econômica. Não é hora de fazer oposição a
dicotômica entre oposição e Governo, rompendo não ser às mazelas que marcaram todo um passado
com a mediocridade maniqueísta que fica entre o de concentração de riqueza e de injustiça social.
sim automático e o não sistemático, mas trabalhan- Portanto, o PSDB vota clara e orgulhosamente
do a favor de um Brasil que precisa da estabilidade a favor da prorrogação do Fundo Social de Emer-
econômica para alçar outros vôos. gência.

Muito obrigado.
O Brasil tem de estar acima da velha, cansada, O SR. AGNALDO TIMÓTEO _ Sr. Presidente,

fatigada e - se V.EXª me permite, Sr. Presidente -
indigente política de se achar que é fundamental o peço a palavra pela ordem.
adversário ir maio Governo para que se chegar ao O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
Poder. V.Exª a palavra.

É importante que o Brasil caminhe para frente, O SR. AGNALDO TIMÓTEO (PPB - RJ. Sem
que tenhamos a compreensão de que, se um Presi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo a V.Exª
dente vai bem, ainda assim ele pode não fazer o seu que os oradores que estão ocupando a tribuna estão
sucessor - se ele vai mal, sobretudo aí ele não deve sendo barbaramente prejudicados, devido à má qua-
fazer o seu sucessor. Não há nada automático se a lidade da emissão de som.
democracia se consolida, se o país amadurece.

Convido a Cása a pensar largo, a não pensar O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado
antecipadamente em 1998, a não pensar sequer em Agnaldo Timóteo, agradeço a V.Exª a observaçirk>.
1996, mas a pensar na história nos exemplos que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Presen-
vêm de outros países. O Presidente Clinton faz um tes os seguintes Srs. Deputados:
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Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Luciano Castro - PPB; Robério
Araújo - PSDB.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 

PPB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Sérgio Barcel
los - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PPB; Benedito Guimarães 
PPB; Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - PDT;
José Priante - PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo
Titan - PMDB; Ubaldo Corrêa - PMDB.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB; Arthur Virgnio - PSDB;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro 
PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB.

RondOnia

Confúcio Moura - PMDB; Emerson Olavo Pires
- PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; IIdemar Kussler - PSDB; Silvernani
Santos - PPB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB;
Francisco Diógenes - Bloco - PFL; Mauri Sérgio 
PMDB; Ronivon Santiago - Bloco - PSD.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Dolores Nunes - PSDB;
João Ribeiro - Bloco - PFL; Osvaldo Reis - PPB;
Paulo Mourão - PSDB.

MaranhAo

César Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira.
- PFL; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana
- PSDB; Magno Bacelar - S/P; Mauro Fecury - Blo-
co - PFL; Pedro Novais - PMDB.

ceará
Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann 

PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz 
PPB; ·Firmo de Castro - PSDB; José Pimentel - PT;
Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira 
PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade 
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Ubiratan Aguiar 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piau(

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Hera-

clito Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - PMDB;
Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Laire Rosado 
PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abnio - PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco
- PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Ivandro Cunha Lima
- PMDB; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot -
PMDB; Roberto Paulino - PMDB; Wilson Braga 
PDT.

Pernambuco

Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - Bloco - PSB;
Pedro Correa - Bloco - PFL; Roberto Fontes - Blo
co - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Wilson
Campos - PSDB. Wolney Queiroz - PDT

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci
Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; Moacyr
Andrade - PPB; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane
Albuquerque - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - PPB; José Teles - PPB; Marcelo Deda
PT; Pedro Valadares - Bloco - PMN; Wilson Cunha
- Bloco - PFL.

Bahia

Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco
- PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sa
les - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB;
Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima 
PMDB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Car
neiro - Bloco - PFL; João Almeida - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José
Rocha - Bloco - PFL; Leur Lomanto - Bloco - PFL;
Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco 
PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro 
Bloco - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Pedro lru
jo - PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos -
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PSDB;Sérgio Carneiro - PDT; Ubaldino Junior 
Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle 
PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco 
PTB; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta 
PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Genésio Ber
nardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB;
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Jair Si
queira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José
Rezende - Bloco - PTB; Leopoldo Bessone - Bloco
- PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos
Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oli
veira - PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro
Lopes - Bloco - PFL; Odelmo Leão - PPB; Paulo
Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Phi
lemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Blo
co - PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Aní
zio - PPB; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda
PCdoB; Sérgio Naya - PPB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa 
PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz
Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Rita Camata
- PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Theodorico Fer
raço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde 
PPB; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre
Santos - PSDB; Ayrton Xerez - PSDB; Candinho
Mattos - PMDB; Cidinha Campos - PDT; Edson
Ezequiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eu
rico Miranda - PPB; Fernando Lopes - PDT; Fran
cisco Dornelles - PPB; Francisco Silva - PPB; Ita
mar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - PCdoB; Jorge Wilson - PMDB; José Mau
rício - PDT; Laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro
- PPB; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes 
PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Mo
reira Franco - PMDB; Roberto Campos - PPB; Ru
bem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS.

São Paulo

Aldo Rebelo - PCdoB; Aloysio Nunes Ferreira
- PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo
Chinaglia - PT; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara

- PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Man
sur - PPB; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson
- PMDB; Celso Russomanno - PSDB; Corauci So
brinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha
Lima - PSDB; De Vaiasco - Bloco - PSD; Duilio Pi
saneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - PMDB;
Fausto MarteUo - PPB; Fernando Zuppo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Rosas - PMDB;
João Mellão Neto - Bloco - PFL; José Aníbal 
PSDB; José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu
- PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
Koyu lha - PSDB; Luiz Carlos Santos - PMDB; Ma
luly Netto - Bloco - PFL; Marquinho Chedid - Bloco
- PSD; Marta Suplicy - PT; Michel Temer - PMDB;
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima 
Bloco - PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Sal
vador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga
Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB;
Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco
- PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wagner Ros
si - PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson Gas
parini - PPB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Rodrigues Palma - Bloco 
PTB - Rogério Silva - PPB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto CaNalho 
PPS; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - PMDB;
Jovair Arantes - PSDB; Marconi Perillo - PPB; Ma
ria Valadão - PPB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pe
drinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco
- PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB;
Rubens Casac - PMDB; Zé Gomes da Rocha - Blo
co- PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PMDB; Marisa Serrano 
PMDB; Oscar Goldoni - PMDB; Saulo Queiroz 
Bloco- PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da
Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Elias Abrahão - PMDB; Flávio Arns - PSDB; Home
ro Oguido - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Nelson Meurer - PPB; Padre
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Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro
Bloco - PTB; Renato Johnsson - PPB; Ricardo Bar
ros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Val
domiro Meger - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB;
Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Hugo Biehl - PPB; João
Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - Bloco - PFL;
José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Mário Ca
vallazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bornhau
sen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Ri
valdo Macari - PMDB; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adylson Motta - PPB; Aírton
Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal
- PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB;
Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPB; José
Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPB; Matheus
Schmidt - PDT; Nelson Marchezan - PPB; Osvaldo
Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Wilson
Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Veda
Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O painel
acusa a presença de 332 Srs. Deputados. Passa
mos à matéria sujeita à deliberação.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Nos termos do art. 178, parágrafo 2Q do Regi
mento Interno, requeremos o encerramento da dis
cussão da Proposta de Emenda Constitucional nº
163-B, de 1995, que altera os arts. 71 e 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, intro
duzidos pela Emenda Constitucional de Revisão nº
1, de 1994.

Sala das Sessões, 1Q de novembro de 1995. 
Lufs Carlos Santos, Líder do Governo - Arnaldo
Madeira, Vice-Líder do Governo - Antônio Carlos
Pannunzio, Vice-Líder do PSDB - Rubem Medina,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB - Aloysio
Nunes Ferreira, Vice-Líder do PMDB - Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPSD/PSC - Gerson Peres, Vice-Líder do PPB 
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB - Odelmo Leão, Líder do PPB - Michel
Temer, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa
se à votação do" requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, o processo de votação do Fundo Social de
Emergência tem trazido no seu bojo um subproduto
muito ruim, algo que agride esta Casa e, por conse
qüência, a consciência nacional. Quer-se discutir a
prorrogação de um fundo que se diz emergente mas
que demonstra grande vocação de permanência.
Quer-se discutir assunto de tal magnitude com enor
me influência sobre as finanças públicas do País,
com conseqüências gravíssimas para a Federação,
especialmente para os Estados e Municípios. Quer
se discutir um tema como esse e uma proposta
como a apresentada, não sob a luz do diálogo e do
debate democrático, mas sob a lógica do trator e da
imposição à crítica das maiorias.

Foi esse o episódio a que assistimos na Co
missão Especial e o que testemunhamos agora. Re
firo-me à forma como V. Exª interrompeu e encerrou
a sessão ordinária da Câmara dos Deputados. Com
esse requerimento, pretende-se inviabilizar o deba
te, não permitir que os Srs. Deputados tragam à tri
buna deste plenário e levem à sociedade suas razõ
es e as dos seus votos.

O Partido dos Trabalhadores tem manifestado
sua posição, admitindo a prorrogação do limite até
um ano, combatendo a solução de acordo de um
ano e seis meses, que vai de encontro à lógica e à
própria intenção proclamada pelo Governo. Quere
mos o debate, a discussão. Por isso, orientamos a
bancada a votar contra esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimen
to permaneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será
feita imediatamente.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V. Exª a palavra.
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o SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero apoiar ape
nas a verificação pedida pelo Deputado Marcelo
Déda.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ouvi atentamente as palavras do nobre
Vice-Líder do PT, que falou em nome do seu partido.
Não concordo com nada do que foi dito, sobretudo
porque nenhum assunto foi tão discutido nesta Casa
quanto o Fundo Social de Emergência. Ainda na últi
ma segunda-feira à noite, numa reunião na Comis
são Especial encarregada de analisar a matéria, foi
dito que, naquele órgão técnico, várias reuniões fo
ram realizadas, ouvindo-se autoridades sobre o as
sunto. A imprensa tem divulgado as mais variadas
opiniões sobre a questão. O Regimento Interno de
tennina que, após falarem quatro a favor e quatro
contra, possa ser retirado. Não foi V.Exª- que o fez,
foram os Líderes, baseando-se no que o Regimento
Interno detennina. Portanto, o Bloco PFUPTB enca
minha o voto "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. ANTONIO; CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, agora é a votação
de aferição de quorum. O Partido dos Trabalhado
res quer declarar-se obstrução e orienta a bancada
a não votar.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB é pela
obstrução.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente o PDT é pela
obstrução.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPSC/PSD vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico. Lembro ao Plenário que o maior
número possível de Srs. Deputados que consegui
rem votar nas suas respectivas bancadas ajudará a
acelerar o processo de votação.

O SR. JOSÉ GENoINO - Sr. Pr~idente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, compreendo as ra
zões de Estado e do Governo, mas registro, perante
V.Exª e a Casa, a maneira com que o Plenário desta
Casa está votando a matéria espero que isso não
ocorra nas outras, quando a Comissão poderia tê-Ia
despachado para um debate mais exaustivo de nos
sa parte.

O que se nota, porém, é que o Plenário está vi
rando uma grande assembleía: encerram-se rapida
mente a discussão e a votação. Por outro lado, há o
feriado e promessas.

Manifesto, pois, minha insatisfação com rela
ção à forma com que está sendo conduzido este
processo no plenário da Câmara dos Deputados, lu
gar nobre para o debate e discussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre
Deputado José Genoíno, sinto muito, mas este não
é o momento propício da sessão para as considera
ções de V.Exª-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PFUPTB, encaminha o voto "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB orien
ta os Deputados que estão chegando que o nosso
voto é "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, preliminarmente,
quero também dizer que o som no plenário está pés
simo. Registro, ainda, que o Partido dos Trabalhado
res se encontra em obstrução.
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB encaminha o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim", convoca sua bancada a comparecer ao
plenário e solicita a V.Exª que acione as campai
nhas.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do o'rador.) - Sr. Presidente, o PDTcomuni
ca aos Srs. Deputados que estão chegando a plená
rio agora que o partido se encontra em obstrução.

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Blo
co/PUPSC/PSDB encaminha o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo aos Srs. Deputados presentes nas diferen
ces dependências da Casa, no sentido de que acor
ram imediatamente ao plenário, pois estamos em
pleno período de votação nominal de um requeri
mento que requer quorum, a fim de que possamos
prosseguir com a sessão.

Sr. Presidente, em nome do Bloco PFUPTB,
repito, fazemos um apelo aos Srs. Deputados pre
sentes nas diferentes dependências da Casa, para
que acorram imediatamente ao plenário, pois esta
mos em pleno período de votação nominal pelo sis
tema eletrônico de um requerimento, do qual vai de
pender o prosseguimento da sessão. Reitero que o
Bloco/PFUPIB encaminhou o voto "sim"'.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB :... MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim'" e convoca toda a sua bancada ao ple
nário.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua em
obstrução, lamentando não poder ouvir os argumen
tos do Líder do PFL, até para combatê-Ios com mais
segurança.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB conclama os Srs. Deputados que
não estão no plenário que venham para votar "sim'''.

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, recomendo
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o voto "sim" e convoco os Srs. Deputados ao plená
rio.

O SR. MICHEL'TEMEA (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim'''.

O SR. ROMEL ANfzlO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sistas Brasileiro está votando-"sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminho o voto "sim'" e convoca a
sua bancada ao plenário.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PSB está em obstrução.

O SR. ELTON-ROHNELT (Bloco/PSC-RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PUPSC/PSD encaminha o voto "sim'" e convoca
a sua bancada ao plenário.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua em
obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB gostaria de
informar a sua bancada que chega ao plenário que o
encaminhamento do voto é "sim".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a
V.Exa que neste instante o PT suspende a obstruçi:b
e aconselha os seus Parlamentares a votarem "noo".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo sido al
cançado o quorum, o PDT quer recomendar o voto
"não" aos Srs. Deputados.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
recomenda aos seus Parlamentares a suspensão da
obstrução e o voto "não". Aviso que o vôo para o Rio
de Janeiro é às 18h30min.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB recomenda o
voto "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB encaminha o voto "sim".
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o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Beto Mansur, 2Q Vice-Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero orientar os
Deputados que estão chegando agora no sentido de
que o Partido dos Trabalhadores está votando "não".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Solicito
aos Srs. Parlamentares que estão na Casa e que
ainda não votaram que compareçam ao plenário,
pois estamos em processo de votação.

O Sr. Beto Mansur, 2Q Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
padapelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para
lembrar que o PPB vota "sim".

SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB solicita à
sua bancada que permaneça em plenário e encami
nha o voto "sim".

SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência apela a todos os Srs. Deputados que perma
neçam no plenário, a fim de facilitar o início do pro
cesso de votação da emenda, naturalmente se o re
querimento for aprovado.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GONZAGA· PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero soli
citar aos Deputados da bancada do Nordeste que,
após as votações, se reúnam no Espaço Cultural da

Câmara dos Deputados para resolver os ~)roolemas

da emenda regional.
Agradeço a V. Exª
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (Bloco/PFL

PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, apelo
aos Deputados nordestinos, no sentido de que se di
rijam ao Espaço Cultural, onde estamos discutindo
cinco emendas constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. De
putado, este não é o momento para apelos.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quanto mais rápido en
cerrar, mais rápido será o processo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª
tem toda razão.

O SR. MARCELO DÉDA - Já não há mais fluxo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sinto
que já se está esgotando mesmo. Já ia encerrar,
quando o Deputado Aroldo Cedraz me fez sinal.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en
cerrar a votação.

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

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

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, também olho de
cima, e não há mais ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sei que
V.Exª. olha de cima.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai promulgar o resultado:

VOTARAM:
Sim-314
Não-97
Abstenção - 6
Total-417
É aprovado o requerimento de encerramento

da discussão da proposta de emenda à Constituição
nf! 163195. Está encerrada a discussão.
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VOTARAM OS SEGUiNTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim Elton
Rohnelt - Bloco - PSC - Sim Francisco Rodrigues
Bloco - PSD - Sim Luciano Castro - PPB - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim Robério Araújo 
PSDB - Sim Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim Eraldo
Trindade - PPB - Sim Gervásio Oliveira - Bloco 
PSB - Não Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim Sér
gio Barcellos - Bloco - PFL - Sim Valdenor Guedes
-PPB-Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não Anivaldo Vale - PPB 
Sim Benedito Guimarães - PPB - Sim Gerson Peres
- PPB - Sim Giovanni Queiroz - PDT - Não Hilário
Coimbra - Bloco - PTB - Sim José Priante - PMDB
- Sim Olávio Rocha - PSDB - Sim Paulo Rocha 
PT - Não Paulo Titan - PMDB - Sim Socorro Go
mes - PCdoB - Não Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB - Sim Arthur Virgílio 
PSDB - Sim Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim João Thomé Mestrinho
- PMDB - Sim Paudemey Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PPB - Sim Emerson Olavo
Pires - PSDB - Sim Eurípedes Miranda - PDT 
Abstenção Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim IIde
mar Kussler - PSDB - Sim Silvernani Santos - PPB
-Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim Chicão Brígido 
PMDB - Sim Francisco Diógenes - Bloco - PFL 
Sim João Maia - PSDB - Sim Mauri Sérgio - PMDB
- Sim Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim Dolores Nunes 
PSDB - Sim João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim Osval
do Reis - PPB - Sim Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhao

Albérico Filho - PMDB - Sim Antônio Joaquim
Araújo - Bloco - PFL - Sim César Bandeira - Bloco

- PFL - Sim Costa Ferreira - PPB - Sim Domingos
Dutra - PT - Não Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim Magno Bacelar 
S/Partido - Não Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim

Nan Souza - PPB - Sim Pedro Novais 
PMDB - Não Roberto Rocha - PMDB - Sim Sebas
tião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Antônio Balhmann - PSDB - Sim Amon Bezer
ra - PSDB - Sim Edson Queiroz - PPB - Sim Firmo
de Castro - PSDB - Sim Inacio Arruda - PCdoB 
Não José Pimentel - PT - Não Leônidas Cristino 
PSDB - Sim Marcelo Teixeira - PMDB - Sim Nelson
Otoch - PSDB - Sim Paes de Andrade - PMDB 
Sim Pimentel Gomes - PSDB - Sim Rommel Feijó 
PSDB - Sim Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim Vicente
Arruda - PSDB- Sim Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauf

Alberto Silva - PMDB - Sim B. Sá - PSDB 
Sim Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim Felipe Men
des - PPB - Sim Heraclito Fortes - Bloco - PFL 
Sim João Henrique - PMDB - Sim Júlio Cesar - Blo
co - PFL - Não Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim Waldir Dias 
PPB-Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não Betinho
Rosado - Bloco - PFL - Sim Carlos Alberto - Bloco
- PFL - Sim Cipriano Correia - PSDB - Sim Henri
que Eduardo Alves - PMDB - Sim Iberê Ferreira 
Bloco - PFL - Sim Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim Álvaro
Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim Armando Abí
lio - PMDB - Sim Cássio Cunha Lima - PMDB 
Sim Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim Enivaldo Ri
beiro - PPB - Sim Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim José Aldemir 
PMDB - Sim José Luiz Clerot - PMDB - Sim Rober
to Paulino - PMDB - Sim Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Fernando Ferro - PT - Não Gonzaga Patriota
- Bloco - PSB - Não Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim João Colaço
- Bloco - PSB - Sim José Jorge - Bloco - PFL 
Sim José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim Mendonça Filho 
Bloco - PFL - Sim Nilson Gibson - Bloco - PSB-
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Não Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim Pedro
Correa - Bloco - PFL - Sim Roberto Fontes - Bloco
- PFL - Sim Roberto Magalhães - Bloco - PFL 
Sim Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não Severino
Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim Vicente André Go
mes - POT - Não Wilson Campos - PSOB - Sim
Wolney Queiroz - POT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim Augus
to Farias - Bloco - PPB - Sim Benedito de Lira 
Bloco - PFL - Sim Ceci Cunha - PSOB - Sim Fer
nando Torres - PSOB - Sim José Thomaz Nonõ 
PMOB - Sim Moacyr Andrade - PPB - Sim Olavo
Calheiros - PMOB - Sim Talvane Albuquerque 
PPB-Sim

sergipe
Adelson Ribeiro - PSOB - Sim Bosco França

Bloco - PMN - Não Car10s Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não José Teles - PPB 
Sim Marcelo Oecla - PT - Não Pedro Valadares - Bloco
- PPB - Não Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim Benito
Gama - BlOCo - PFL - Sim Beto Lelis - Bloco - PSB
- Não Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim Coriola
no Sales - POT - Sim Eujácio Simões - Bloco - PL
- Sim Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim Fernan
do Gomes - PMOB - Sim Geddel Vieira Lima 
PMOB - Sim Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim Jaques Wagner
- PT - Não João Almeida - PMOB - Sim João Leão
- PSOB - Sim Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim José Rocha
- Bloco - PFL - Sim José Tude - Bloco - PTB 
Sim Leur Lornanto - Bloco - PFL - Sim Luís Eduar
do - Bloco - PFL - Abstenção Luiz Braga - Bloco 
PFL - Sim Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim Manoel
Castro - Bloco - PFL - Sim Marcos Medrado - PPB
- Sim Mário Negrornonte - PSDB - Sim Nestor
Duarte - PMOB - Sim Pedro Irujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não Roberto Santos - PSOB
- Sim Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim Sérgio
Carneiro - PDT - Não Severiano Alves - PDT - Não
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não Ursicino Quei
roz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim Antônio Aureliano
- PSDB - Sim Antônio do Valle - PMOB - Não Ara
cely de Paula - Bloco - PFL - Sim Armando Costa 
PMOB - Sim Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB -

Sim Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim Carlos Mos
coni - PSDB - Sim Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim Edson Soares 
PSOB - Sim Eduardo Barbosa - PSDB - Sim Elias
Murad - PSDB - Sim Eliseu Resende - Bloco - PFL
- Sim Fernando Diniz - PMDB - Sim Francisco Hor
ta - Bloco - PL - Sim Genésio Bernardino - PMOB
- Sim Herculano Anghinetti - PSDB - Sim Hugo Ro
drigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim Ibrahim Abi
Ackel - PPB - Sim Jair Siqueira - Bloco - PFL 
Sim João Fassarella - PT - Não José Rezende 
Bloco - PTB - Sim José Santana de Vasooncellos 
Bloco - PFL - Sim Leopoldo Bessone - Bloco - PTB 
Sim Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim Marcos
Lima - PMDB - Não Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim Mauro Lopes
- Bloco - PFL - Sim Nilmário Miranda - PT - Não
Odelrno Leão - PPB - Sim Osmânio Pereira 
PSDB - Sim Paulo Delgado - PT - Não Paulo Hes
lander - Bloco PTB - Sim Philemon Rodrigues 
Bloco - PTB - Sim Raul Belém - Bloco - PFL 
Sim Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim Romel Aní
zio - PPB - Sim Ronaldo Perim - PMDB - Sim Sa
raiva Felipe - PMDB - Sim Sérgio Miranda - PCdoB
- Não Sérgio Naya - PPB - Sim Silas Brasileiro 
PMDB - Sim Sílvio Abreu - PDT - Não Tilden San
tiago - PT - Não Vittorio MedioU - PSDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim Feu
Rosa - PSDB - Sim João Coser - PT - Não Jorge
Anders - PSDB - Sim Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não Rita Camata - PMDB 
Abstenção Roberto Valadão - PMDB - Sim Theodo
rico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim Alcione Athayde
- PPB - Sim Alexandre Cardoso - Bloco - PSB 
Não Alexandre Santos - PSOB - Sim Arolde de Oli
veira - Bloco - PFL - Sim Ayrton Xerez - PSDB 
Sim Candinho Mattos - PMDB - Sim Carlos Santa
na - PT - Não Cidinha Campos - PDT - Não Edson
Ezequiel - PDT - Não Eduardo Mascarenhas 
PSDB - Sim Eurico Miranda - PPB - Sim Femando
Gabeira - PV - Sim Fernando Gonçalves - Bloco
PTB - Sim Fernando Lopes - PDT - Não Francisco
Dornelles - PPB - Sim Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim Jair Bolsonaro - PPB 
Sim Jandira Feghali - PCdoB - Não Jorge Wilson 
PMDB - Sim José Carlos Coutinho - PDT - Sim
José Carlos Lacerda - PPB - Sim José Egydio 
Bloco - PL - Sim José Maurício - PDT - Sim Lapro-
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vita Vieira - PPB - Sim Laura Carneiro - PPB - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim Lindberg Farias 
PCdoB - Não Márcia Cibilis Viana - POT - Não
Marcio Fortes - PSOB - Sim Milton Temer - PT
Não Miro Teixeira - POT - Não Moreira Franco 
PMOB - Sim Paulo Feijó - PSOB - Sim Roberto
Campos - PPB - Sim Rubem Medina - Bloco - PFL
- Sim Sérgio Arouca - PPS - Sim Simão Sessim 
PPB - Sim Sylvio Lopes - PSOB - Sim Vanessa Lo
pes - PSOB - Sim

São Paulo

Alberto Goldmnan - PMOB - Sim Aldo Rebelo
- PCdoB - Não Almino Affonso - PSOB - Sim Aloy
sio Nunes Ferreira - PMOB- Sim Antônio Carlos
Pannunzio - PSOB - Sim Antonio Kandir - PSOB 
Sim Arlindo Chinaglia - PT - Não Arnaldo Faria de
Sá - PPB - Sim Arnaldo Madeira - PSOB - Sim Ary
Kara - PMOB - Sim Beto Mansur - PPB - Sim Car
los Apolinário - PMOB - Sim Carlos Nelson - PMOB
- Abstenção Celso Russomanno - PSOB - Sim Co
rauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim Cunha Bueno 
PPB - Não Cunha Lima - PSOB - Sim De Velasco
Bloco - PSO - Sim Ouilio Pisaneschi - Bloco - PTB
- Sim Edinho Araújo - PMOB - Sim Eduardo Jorge
- PT - Não Fausto Martello - PPB - Sim Fernando
Zuppo - POT - Não Franco Montoro - PSOB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não Hélio Rosas - PMOB - Sim
Ivan Valente - PT - Não Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim João Paulo 
PT - Não José Augusto - PT - Não José Coimbra 
Bloco - PTB - Sim José de Abreu - PSOB - Sim
José Genoíno - PT - Não José Machado - PT 
Não Jurandyr Paixão - PMOB - Sim Koyu lha 
PSOB - Sim Luciano Zica - PT - Não Luiz Carlos
Santos - PMOB - Sim Luiz Gushiken - PT ..,.. Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim Marquinho Chedid
- Bloco - PSO - Sim Marta Suplicy - PT - Não Mi
chel Temer - PMOB - Sim Nelson Marquezelli - Blo
co - PTB - Sim Régis de Oliveira - Bloco - PFL 
Sim Robson Tuma - PSL - Sim Salvador Zimbaldi 
PSOB - Sim Silvio Torres - PSOB - Sim Tuga An
gerami - PSOB - Sim Ushitaro Kamia - Bloco 
PSB - Sim Vadão Gomes - PPB - Sim Valdemar
Costa Neto - Bloco - PL - Sim Vicente Cascione 
Bloco - PTB - Sim Wagner Rossi - PMOB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim Welson Gasparini 
PPB - Sim Zulaiê Cobra - PSOB - Sim

Mato Grosso

Roberto França - PSOB - Sim Rodrigues Pal
ma - Bloco - PTB - Sim Rogério Silva - PPB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Não Benedito Do

mingos - PPB - Sim Chico Vigilante ~ PT - Não Jo
fran Frejat - PPB - Sim Osório Adriano - Bloco 
PFL-Sim

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Não João Natal 

PMOB - Sim Marconi Perillo - PSOB - Sim Maria
Valadão - PPB - Sim Nair Xavier Lobo - PMOB 
Sim Orcino Gonçalves - PMOB - Sim Pedrinho
Abrão - Bloco - PTB - Sim Pedro Wilson - PT 
Não Roberto Balestra - PPB - Sim Sandro Mabel 
PMOB - Sim Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSO 
Sim

Mato Grosso do Sul
Oilso Sperafico - PMOB - Não Marilu Guimarã

es - Bloco - PFL - Sim Marisa Serrano - PMOB 
Sim Oscar Goldoni - PMOB - Não Saulo Queiroz 
Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim Affonso
Camargo - Bloco - PFL - Sim Basílio Villani - PPB
- Sim Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não Oil
ceu Sperafico - PPB - Abstenção Elias Abrahão 
PMOB - Sim Flávio Ams - PSOB - Sim Hermes
Parcianello - PMOB - Não Homero Oguido - PMOB
- Sim João Iensen - Bloco - PTB - Sim José Jane
ne - PPB - Sim Luciano Pizzatto - Bloco - PFL 
Sim Luiz Carlos Hauly - PSOB - Sim Maurício Re
quião - PMOB - Não Nedson Micheleti - PT - Não

Nelson Meurer - PPB - Sim Padre Roque - PT
- Não Paulo Bernardo - PT - Não Paulo Cordeiro 
Bloco - PTB - Sim Renato Johnsson - PPB - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não Valdomiro Meger
PPB - Sim Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim Wer
ner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

santa Catarina

Edinho Bez - PMOB - Sim Edison Andrino 
PMOB - Sim Hugo Biehl- PPB - Sim João Pizzolat
ti - PPB - Sim José Carlos Vieira - Bloco - PFL 
Sim José Fritsch - PT - Não Leonel Pavan - PDT 
Não Luiz Henrique - PMOB - Sim Mário Cavallazzi
- PPB - Sim Milton Mendes - PT - Não Paulo
Bauer - PPB - Sim Paulo Bornhausen - Bloco 
PFL - Sim Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim Rival
do Macari - PMOB - Sim Serafim Venzon - POT
Não Valdir Colatto - PMOB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não Adroaldo Streck 
PSOB - Sim Adylson Motta - PPB - Sim Aírton Oipp



03998 Quinta-feira 2 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

- PDT - Não Augusto Nardes - PPB - Sim Carlos
Cardinal- PDT - Não Esther Grossi - PT - Não Ezí
dio Pinheiro - PSDB - Sim Germano Rigotto 
PMDB - Sim Ivo Mainardi - PMDB - Sim Jair Soa
res - Bloco - PFL - Sim Jarbas Lima - PPB - Não
José Fortunati - PT - Não Júlio Redecker - PPB 
Sim Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim Matheus
Schmidt - PDT - Não Nelson Marchezan - s/Partido
- Sim Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim Paulo
Paim - PT - Não Renan Kurtz - PDT - Não Waldo
miro Fioravante - PT - Abstenção Wilson Branco 
PMDB - Não Wilson Cignachi - PMDB - Sim Veda
Crusius - PSDB - Sim

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
palavra V. Exª como Líder do PT, para uma cqmuni
cação de liderança.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, hoje tínhamos au
diência marcada com o Ministro da Justiça, o ex-De
putado Nelson Jobim, agendada há uma semana,
exatamente para que, através do Ministro, o Gover
no pudesse posicionar-se sobre algumas propostas
e projetos de lei referentes à questão específica da
reforma agrária.

Essa agenda foi marcada há exatamente uma
semana, quando o Fórum das Entidades em Defesa
da Reforma Agrária e Contra a Violência no Campo
esteve com S. Exª o Sr. Ministro numa audiência
prolongada. Esta liderança era, na verdade, a titular
da demanda da audiência.

Estranhamente, hoje, apenas às 14h, quando
inclusive pessoas de outros Estados já se haviam
deslocado para Brasília para participar da audiência
- não pelo Gabinete do Sr. Ministro da Justiça, mas
pela imprensa -, a Liderança do meu partido foi noti
ficada de que S. Exª" estaria viajando para o Rio
Grande do Sul e que, portanto, não haveria mais a
audiência.

Nestes tempos de votação, particularmente do
Fundo Social de Emergência, a notícia, que me che
gou foi a de que S. Exª teria rejeitado a audiência
por orientação do Executivo, no sentido de que ne
nhuma reunião marcada para hoje à tarde aconte
cesse, a fim de evitar a dispersão de Parlamentares.

Em nome da Liderança do PT, do meu compa
nheiro Fernando Gabeira do PV e de companheiros
do PSB e do PCdoB e entidades do Fórum em Defe
sa da Reforma Agrária e Contra a Violência no Cam- .
po, quero protestar contra esse tipo de comporta
mento.

S. Exª o Sr. Ministro da Justiça tinha e tem
todo o direito de adiar ou cancelar determinada
agenda previamente marcada, mas não o pode fazer
em desrespeito a Parlamentares e entidades da so
ciedade civil que há uma semana marcaram essa
agenda e para cá se deslocaram - insisto -, arcando
com despesas na cidade: principalmente porque S.
Exª sabe que a prisão de Líderes do Movimento dos
Sem-Terra, no Pontal do Paranapanema, gerou na
quela região tensão acima daquela que vinha ocor
rendo no Estado de São Paulo em função da ocupa
ção de terras.

Lamento o comportamento de S. Exª". Quero
crer que as razões a mim chegadas, através da
imprensa e de outras fontes de informação, no
sentido de que S. Exª atendia a apelo do Executi
vo para que não recebesse Parlamentar algum
nesta tarde em função da votação que estamos
realizando neste momento, não acabarão despe
jando sobre a base parlamentar de apoio ao Go
verno uma eventual desconfiança do Executivo de
que não há compromisso político com as teses de
fendidas por este Poder, ou que apenas uma
agenda com o Ministro da Justiça seria suficiente
para tirar de plenário Deputados da base parla
mentar de apoio ao Governo.

Registro, em nome dos partidos previamente
listados aqui e em nome das entidades do Fórum
em Defesa da Reforma Agrária e Contra a Violência
no Campo, a minha repulsa quanto a esse tipo de
comportamento, desejando, evidentemente, que as
relações entre o Fórum e o Executivo, inclusive atra
vés do Ministro da Justiça, possam retornar à nor
malidade.

Quero ainda elogiar a postura do Presidente do
Incra, Sr. Francisco Grazziano, que, até o momento,
tem demonstrado vontade política de resolver as
questões da reforma agrária. Pode ter sido apenas
incidente, mas faço questão de registrá-lo. E levanto
a suspeição sobre a própria base parlamentar de
apoio ao Governo de que não teria maturidade sufi
ciente para saber em que momento estaria no gabi
nete do Sr. Ministro e em que momento deveria es
tar aqui na votação.

Este é um protesto contra a maneira como foi
desmarcada a agenda confirmada há uma semana
com S. Exª o Sr. Ministro da Justiça.

O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (PPB - RJ. dade, estamos presenciando mais uma vez o Gover-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu no dar uma garfada nas receitas dos Estados e Mu-
nome não foi registrado no painel por equívoco. O nicípios, reduzindo os repasses constitucionais. Este
meu voto é "sim". é um dos efeitos mais importantes do Fundo, e é

O SR. ANTONIO GERALDO (Bloco/PFL - PE. para isso que queremos chamar a atenção dos Par-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu caso lamentares.
é o mesmo, ou seja, meu nome não apareceu no Espero que a Casa não o aprove.
painel, o meu voto é "sim". Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB·- GO. Sem enviou a esta Casa relatório fazendo um circunstan-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para ciado balanço dos impactos. Demonstrou cabalmen-
comunicar que o meu voto é "sim" e cão foi registra- te que os Estados perderam, apenas neste ano de
do no painel. 1995, 479 milhões de reais com o Fundo Social de

O SR. RUBENS COSAC _ Sr. Presidente, Emergência. Os Municípios tiveram uma perda um
peço a palavra pela ordem. pouco maior; 502 milhões de reais. Este é o volume

de recursos que deixará de ser repassado para os
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Estados e Municípios neste ano, em apenas oito

Exª' a palavra. meses de vigência do plano.
O SR. RUBENS COSAC (PMDB - GO. Sem Sr. Presidente, na proposta do Orçamento da

revisão do orador.) - Sr. Presidente, como não saiu União para o próximo ano, o Governo argumenta
no painel, gostaria de registrar meu voto "sim". que irá ganhar, com o Fundo Social de Emergência,

O ·SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- quase 4 bilhões de reais. Ora, se não haverá au-
do a palavra para encaminhar a votação para falar mento de arrecadação, ele irá ganhar de quem? É
contra, ao Deputado Paulo Bernardo. claro que de outros entes federativos. Portanto, o

O SR. PAULO BERNARDO (PT - PRo Sem re- Fundo Social de Emergência constitui-se como dis-
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- se, em um avanço da União sobre as receitas dos
tados, em nome do Partido dos Trabalhadores, faço Estados e Municípios, sem falar na falta de transpa-
um encaminhamento contrário apenas para renovar rência.
os apelos feitos em nome da necessidade de maior A Comissão Especial que discutiu o Fundo 80-
reflexão desta Casa sobre o Fundo Social de Emer- cial de Emergência não conseguiu obter do Governo
gência, agora denominado Fundo de Estabilização Federal um demonstrativo claro das fontes do Fundo
Fiscal, a fim de que os Srs. Parlamentares ponde- Social de Emergência. Não conseguimos saber pre-
rem as conseqüências e os impactos que este Fun- cisamente de onde vêm os recursos. Sabemos para
do terá nos gastos públicos. onde vão: principalmente para a goiabada cascão,

O Governo tem argumentado que o Fundo é para os encargos da União que deveriam ser consti-
importante para o futuro do Plano Real, para a esta- tuídos dos recursos federais. Mas se a proposta for
bilização da economia, em função de possibilitar a aprovada, o serão do dinheiro oriundo dos Estados e
redução do déficit público. Municípios.

Acredito que essa afirmação tem de ser coteja- Sr. Presidente, concluindo, quero lamentar a
da com o que aconteceu principalmente nos últimos forma pouco democrática como tem sido tratado o
dois anos e com o que irá acontecer nesses 18 me- assunto, a ausência de debate mais qualificado so-
ses. Se ocorrer a aprovação do Fundo na forma pro- bre o tema principalmente o aliciamento que o Poder
posta pelo substitutivo, não irá acarretar nenhum au- Executivo tem feito sobre os Parlamentares, inclusi-
mento na receita e não irá tomar possível a redução ve com a notícia de que o Presidente da República
de despesas. Onde irá acontecer a propalada redu- promoverá um churrasco, na sexta-feira, a fim de
ção do déficit público? Na verdade, o Fundo, na for- garantir quorum para uma sessão que é obrigação
ma como proposto e como tem funcionado, possibili- de todos nós.
tará a redução do déficit da União, transferindo, no Sr. Presidente, só espero que a sobremesa
entanto, um saldo devedor de igual valor para os Es- não seja goiabada cascão comprada com o dinheiro
tados e Municípios. Portanto, do ponto de vista das do Fundo Social de Emergência.
finanças públicas, da política econômica do País de Para finalizar, apelo a todas as bancadas para
maneira geral e do plano de estabilização, não have- que pensem no impacto que isso acarretará sobre
rá conseqüência, nem mudança qualitativa. Na ver- as finanças dos Estados e Municípios. Temos notí-
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cia, por exemplo, da Governadora Roseana Sarney,
de que só o Maranhão perderá 25% dos repasses
constitucionais com a aprovação do fundo.

Sr. Presidente, o PT vota contra.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para

encaminhar a favor da matéria concedo a palavra ao
Deputado Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGiUO (PSDB - AM.) - Sr.
Presidente, Sf-ªs e Srs. Deputados, antes, um reparo
gastronômico à fala do orador que me antecedeu.
Não há nenhum churrasco com S. Exª o Sr. Presi
dente da República, embora seja sempre um prazer
estar junto de pessoas inteligentes e amantes do
País. É um reparo gastronômico.

Agora, vamos a um reparo de meio. Goiabada,
por mais alguns a maximinizem, nós, do PSDB, nos
recusamos a instalar neste País a república da goia
bada. Por favor, república da goiabada não! (Risos.)

O SR. MARCELO DÉDA - E da marmelada,
também não.

O SR. ARTHUR VIRGiUO - A da marmelada,
a da infantilidade, a da goiabada... Admitimos que
goiabada é comida de hospital. Sobretudo, a retifica
ção fundamental quem a fez foi o Relator Deputado
Ney Lopes, quando expôs que o fundo não é social,
mas designado a equilibrar fiscalmerite o País. Daí a
recalcitrância com que aceito os 18 meses, porque
entendo ser irrelevante o prazo de 18 meses ou de
seis anos. O tempo deve ser o neCessário para se
debelar de vez o fantasma da inflação e do desequi
líbrio nas :antas públicas deste Paísi

Temos a mais absoluta convicção de que, ao
contrário, a partir do momento em que caiu a infla
ção e subiram as arrecadações dos Fstados e Muni
cípios, houve uma gastança a mai~. É verdade. E
isso serviu para novamente desequilibrar as contas
estaduais e municipais, que bem poclieriam estar me
lhores se tivesse havido mais atenç&o com relação à
nova época, à convivência necesSária com a infla
ção baixa, pois o delírio não retornará a este País.

O Fundo Social de Emergência nasce da filo
sofia de um plano, que se funda na obrigatoriedade
de não mais se tolerar o déficit público.

Acreditamos - e por isso lutamos - que o País
deve-se preparar para reformar o seu Estado. E aí
estão as reformas administrativa e previdenciária.
Vamos brigar por elas até o instante da vitória por
entedermos ser vita.1 que o Brasil se prepare para os
desdobramentos de seu desenvolvimento econômico.

Implementamos, abertamente, as reformas do
primeiro semestre e quebramos monopólios. Nós,
que pretendemos privatizar muitas empresas esta-

tais, para eliminar boa parte da dívida interna, enten
demos que, no momento, é necessário um paliativo
para evitar o déficit de 3 bilhões e 800 milhões de
reais já desenhado no Orçamento de 1996. Ele pode
ser evitado, pode ser combatido pelo Fundo Social
de Emergência ou Fundo de Estabilização Fiscal.
Portanto, Sr. Presidente, nós, que temos o ,compro
misso com a Nação e o enunciamos de maneira se
rena sempre, nós, que conseguimos compor uma
maioria para trabalhar a favor de reformas, que irão
mudar a face de um País esclerosado no eqonômico
e no político. Na Câmara, hoje, conseguiremos - se
não o ideal da prorrogação larga, que daria. efetiva
tranqüilidade ao Sr. Presidente da República por
todo seu Governo - dar mais um passo para que o
Plano Real prossiga oxigenado, na certeza de que a
inflação, que sangra o bolso do trabalhador, não re
tomará, de que não haverá barreira definitiva entre o
momento que queremos e o momento que estamos
vivendo.

É hora de se chamar esta parte relevante do
Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputa
dos, à votação. É hora de votar.

O PSDB, como, tenho certeza, igualmente toda
a base de apoio ao Governo Fernando Henrique
Cardoso, vota a favor da prorrogação do Fundo S0
cial de Emergência por 18 meses. Gostaria!que fos
se por mais tempo, até porque o adjetivo é10 tempo
e relevante é o equilíbrio fiscal. É fundamental que
este País comece a ter a cultura - refiro-me, aqui, a
opositores e a situacionistas - de que não dará certo
plano algum e nem economia alguma, não se pode
rá pensar a sério em distribuição de riqueza se não
se tiver, antes de mais nada, inflação civilizFida, bai
xa, e um Estado que gaste sempre menol? do que
arrecada até para poder pensar em gas~r melhor
em favor do povo e da Nação. Portanto, pelp País, o
PSDB vota a favor da aprovação da prorrogação do
Fundo Social de Emergência. I

Era do que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Milton Temer, para
encaminhar a votação.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não subirei à tribuna
para fazer o encaminhamento pelo Partido dos Tra
balhadores. Ficarei ao lado da bancada do meu par
tido, porque hoje, neste plenário, tivemos e estamos
tendo lamentavelmente, por cumplicidade do Poder
Legislativo com o Poder Executivo, um ato de auto
emasculação, um ato de auto-entrega de prerrogati-
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va, um ato a mais no suicídio que esta Casa constrói zendo a cobertura, um ato de reconhecimento da
e que começa a inspirar até mesmo a reflexão de ju- ~ua absoluta desnecessidade. Se este Congresso,
ristas conservadores, invocando o exemplo Fujimori ela sua maioria, faz isso, a Oposição democrática
ao se referirem ao Presidente Fernando Henrique arca posição ao contrário e lamenta a forma vio-
Cardoso. I nta como se fez o processo de substituição de ses-

Nada tenho a dizer ao PFL. Esse partido faz o ~ões, como se suspendeu a sessão de hoje, como
que sempre fez, o que tem autoridade para fazer, da e instalou esta sessão e como se denigre e esvazia
forma como sempre se atrelou ao poder, e agora ompletamente o debate parlamentar e como se
mostra uma competência maior: domina o poder. acaba completamente com o debate democrático.

Chamo a atenção do PSDB para o papel avil- Dentro desse quadro, vale a lembrança do que
tante a que essa legenda se empresta, num jogo de disse·o Deputado Arlindo Chináglia de que, o Con-
eliminação daquilo que é o espaço democrático mais gresso Nacional tem de prestar atenção no dia de
importante, o Plenário da Câmara dos Deputados. àmanhã, Dia de Finados: se continuar assim, a
Entrega-se a isso pela absoluta submissão ao Poder maioria estará cavando a sua cova e abrindo espaço
Executivo, que diariamente nos humilha e diz que para o autoritarismo.
não quer indisciplina diante daquilo que faz, numa A Oposição e o Partido dos Trabalhadores
contradição entre o que justifica e o que encaminha rparcam posição a favor do debate, do avanço da
como proposta. qiscussão e da garantia das instituições democráti-

O Fundo Social de Emergência é em si uma Ca.s do País, dizendo não à votação do Fundo Social
aberração, é este Congresso votando' prorrogação de Emergência. (Palmas.) .
de Disposição Transitória na Constituição. Mais que O SR. JOSÉ AN(BA~ - ~r. Pres~dente, peço a
isso, é um fundo que ninguém entende para que ser- palavra para uma Comunlcaçao de Liderança, pelo
ve, até porque somente irá saber na medida em que PSDB.
o Orçamento for executado. Todos, porém, sabem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
de onde o tiram. É absurdo falarem da necessidade Exª a palavra.
do fundo para o equilíbrio fiscal. O Fundo Social de O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
Emergência vai deixar nas mãos da União, 0,4% do são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
que será pago como tributo. Se esse Fundo é as- dos, foram feitos' duros e infundados ataques ao
sencial, para que precisamos de reforma econômica PSDB.
para garantir esse Plano Real? Objetivamente, como Quero dizer, num breve minuto, que o PSDB
diz o próprio Ministro P~dro Malan, estamos num se sente muito à vpntade para afirmar em alto e bom
quadro de catástrofe, e ela não vai ser absolutamen- som que o Fundo i?ceial de Emergência é peça cru-
te paga por quem dela se locupleta. eial para o êxito <!lo programa econômico do Presi-

O PSDB, partido nascido da denúncia, assume dente da RepúblIca Fernando Henrique Cardoso,
a cumplicidade do que considerava distorção e, que conseguiu construir nesta Casa maioria política
hoje, neste Congresso, mostra diariamente que não de convicção e nãb de ocasião, mas que, infelizmen-
há expressão alguma que corresponda àquilo que te, se defronta sistema~camente com uma oposição
mostrava s\Ja origem. Apoiar e ouvir o discurso que que não sai do xingamento, da ofensa, da agressivi-
ouvimos, de encaminhamento para esse Fundo de dade, da contundência verbal e do vácuo de propos-
Emergência, em nome da modernidade, depois do tas. A Oposição não tem propostas, não tem idéias,
que foi feito na Comissão de Constituição e Justiça e não tem consistência do que apresenta. (Palmas.)
de Redação, de uma submissão, uma violência, um Por isso, Goloca-se fora do jogo político, e vem
atropelo e absoluta subalternidade na discussão de aqui dizer que estamos construindo uma maioria po-
um relatório sério, apresentado sobre a reforma ad- Iítica à custa disso e daquilo. Não atribua a nós aqui-
ministrativa, em cima de recuperação do antigo. O lo que não consegue fazer, uma maioria política
Fundo Social de Emergência é a mesma coisa: en- competente, apta, capaz de participar do debate e
tregar ao Poder Executivo o que é destinado ao so- apresentar alternativas.
eial para fazer o quê, ninguém sabe. . Oportunamente, darei uma resposta circuns-

Este Congresso, quando foge à discussão pen- tanciada ao Deputado Milton Temer. Agora, o nosso
sando no horário do vôo ou no churrasco do Presi- interesse é realmente votar, porque temos aqui a
dente da República, assina seu ato de demissão, as- maioria política disposta a votar e a aprovar o Fundo

- sina diante da sociedade, diante de-quem está fa- Social de Emergência. (Palmas.)
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o SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. EXª que
esclareça se a intervenção que aqui acaba de fazer
o Deputado Líder do PSDB foi uma questão de or
dem ou falou como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Luíz Eduardo) - Falou
como Líder.

O SR. MARCELO DÉDA - Porque se fosse
questão de ordem, haveria contradito.

O SR. PRESIDENTE (Luíz Eduardo) - Não.

O SR. PRESIDENTE (Luíz Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Márcio Fortes, que falará
a favor.

O SR. MÁRCIO fORTES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, é desnecessário, tendo em vista a palavra do
Líder, Deputado José Aníbal, responder às insinua
ções do Deputado Milton Temer. Basta dizer que o
PSDB sabe o que faz, não precisa de cqnselhos dos
partidos de oposição e dispensa completamente a
tutela que se pretende fazer sobre uma questão que
foi tranqüilamente objeto de estudo, de meditação e
de muito trabalho na Comissão Especial constituída
para apreciar a emenda proposta pelo Governo nes
ta Comissão do Fundo Social de Emergência. A Co
missão ouviu quem quis ser ouvido, ouviu todos
aqueles que o Plenário decidiu chamar, teve tempo,
tranqüilidade, e chegou às conclusões que geraram
o relatório do Deputado Ney Lopes, aprovado com
os destaques ou sem as emendas ali apresentadas.

Não há dúvidas quanto aos pontos fundamen
tais, a maioria dos quais já foram abordados pelo
Deputado Arthur Virgílio, desta tribuna. ~ desneces
sário dizer que o prazo de dezoito meses é politica
mente aceitável, e, temos absoluta convicção, daqui
a algum tempo, um ano, ou mesmo dezoito meses,
poderá ser bem aval iada, em função do sucesso
conseqüente do Plano Real e da aprovação que
hoje esperamos ter aqui. .

O Plano Real, vitorioso, necessita do Fundo
Social de Emergência - acreditem-me - para fazer a
passagem entre os ganhos inflacionários que tinha o
Tesouro e os ganhos que deixa de ter pela queda da
inflação. Não havendo a liberdade de uso desses re
·cursos, não se poderá passar com tranqüilidade ao
equilíbrio das contas públicas nesse período em que
ainda não está conquistada, em definitivo, a batalha

contra a inflação. O Fundo Social de Emergência,
como foi instituído, até hoje não se retirou um único
centavo dos Estados, e isso se demonstra por esta
tística. As transferências do Fundo de Participação
dos Estados e Municípios foi crescente, maior em
1994 e 1995 do que no biênio anterior, maior por for
ça do crescimento econômico, da maior arrecadação
do Imposto de Renda e até porque o Fundo Social
de Emergência veio em paralelo - e todos se lem
bram disso - a um aumento das alíquotas do Impos
to de Renda que fez em face da diminuição da trans
ferência, como uma conta de equilíbrio absoluta
mente perfeita. O Imposto de Renda dos funcioná
rios públicos federais e dos pagamentos feitos à
conta do Tesouro, de toda natureza, é contrabalan
çado pela retenção de Imposto de Renda na fonte à
disposição dos Estados e Municípios, num equilíbrio
absoluto de contas.

Não há dúvida quanto à clareza técnica do
Fundo Social de Emergência nem emrelaçãp à san

: ta inspiração que o criou, p~ra que ele pud4se pro
. piciar a passagem tranqüila das cantas públicas en
tre a alta e a baixa inflação, sem o ganho inflacioná
rio que havia nas contas públicas.

Na verdade, o que temos de decidir hoje é se
'se confia ou não em que o instrumento é, por defjni
ção, transitório, porque será tão mais transitório.
quanto mais rápido se atinja a estabilidade absoluta;
com confiança, que permita reservarem-se recursos
para investimentos em número maior no futuro.

Pelo que se vê no Orçamento de 1996, que já
foi apresentad~ e está em início de apreciação no
Congresso, verifica-se claramente que apenas uma
pequena parcela - algo em tomo de 5 a 6% - dos
recursos orçamentários poderá ser destinada a in
vestimentos. TUdo o que se discute em termos de
emendas dos Srs. Parlamentares, de aceitação téc
nica, regimental e administrativa dessas emendas
será inútil caso não haja o Fundo Social de Emer
gência.

Nada do que estamos fazendo para propor
emendas e acréscimos ao Orçamento será possível,
por absoluta falta de meios, não havendo o Fundo
Social de Emergência, porque as vinculações obri
gatórias, seja transferência para Estados e Municí
pios, subsídios ao setor produtivo em geral ou a em
presas estatais ou transferência para pagamento de
pessoal e benefícios da Previdência, levam 100%
mais do que o que se pretende obter, se não houver
o Fundo Social de Emergência.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a aprc
vação do Fundo Social de Emergência é tecnicú-
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mente impecável, orçamentariamente indispensável,
de fácil administração e politicamente significa um
voto de confiança não apenas no Governo do PSDB,
no Governo Fernando Henrique Cardoso, mais um
voto de confiança que todos temos de manifestar na
manutenção da cesta básica em torno de 100 reais,
no equilíbrio das contas públicas e, afinal de contas
na nossa entrada, para a qual só temos uma oportu
nidade, no mundo dos países que hoje em dia não
professam mais a cultura da inflação explosiva como
parte do seu dia-a-dia.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, tenham
a certeza de que a Comissão Especial ouviu meticu
losamente todos aqueles que precisavam ser ouvi
dos e não perdeu tertloo com depoimentos inúteis.
Ao contrário, ouviu os\ Ministros responsáveis pela
área econômica, o Ministro da Educação, o Ministro
da Saúde e todos aqueles que, tendo responsabili
dade de governo, sabem também que depende do
seu empenho na aprovação do Fundo Social de
Emergência, a contimidacle da obra do atual Governo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Deputado Ney Lopes, Relator da matéria.

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL - RN. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, gostaria de trazer a debate neste plenário, de
uma forma bem objetiva, pontos que suscitam dúvi
das nesta matéria.

Em primeiro lugar, o que é o Fundo Social de
Emergência? O Fundo Social de Emergência é o
instrumento que evita que o Governo emita moeda,
emita títulos públicos e pressione a inflação. É a
mesma coisa de um chefe de família que tem dinhei
ro na poupança, e para comprar um bem toma di
nheiro emprestado no banco. Vai pagar mais juro ao
banco do que se levantasse o dinheiro da poupança.

O Fundo Social de Emergência é um instru
mento que flexibiliza a execução orçamentária, fa
zendo com que o Governo possa evitar déficit opera
cional e, conseqüentemente, criar condições que
pressionem a inflação. Por conta disso, Sr. Presi
dente, ele é absolutamente fundamental para o pro
jeto de estabilização monetária deste País, ou seja,
para o Plano Real. Sem o Fundo, que permite a des
vinculação parcial de receitas, não poderá haver es
tabilização monetária, e a execução do Plano Real
sofrerá impacto negativo.

Em que se aplica - é a segunda questão - o
dinheiro do Fundo Social de Emergência? Aliás, a
proposta do Relator no sentido de suprimir os ter
mos "social" e "emergência" e denominá-lo Fundo

de Estabilização Fiscal, porque o dinheiro do Fundo,
vem do Orçamento, que é uma receita orçamentária,
é aplicado nas áreas em que existem carências de
pagamento de despesas rígidas e que têm de ser
saudadas.

Diz-se que se está pagando pessoal com o di
nheiro do Fundo. Por acaso o Governo não precisa
de dinheiro para pagar professor? Não precisa de di
nheiro para pagar aos profissionais da área de saú
de? Pergunto: o que é melhor, usar o Fundo para
pagar pessoal ou emitir moeda, o que vai trazer de
volta a este País a noite negra da inflação, que já
sepultamos quando o Governo começou a executar
o Plano Real!

Portanto, os recursos do Fundo se destinam,
sim, à área de saúde, de educação, para pagar pes
soa, porque o salário do seIVidor, a pensão do pen
sionista e os proventos do aposentado têm que ser
pagos com dinheiro dos cofres públicos, e só um
instrumento que flexibilize o Orçamento pode aten
der a essas despesas sem desequilibrar as contas
públicas.

Terceiro ponto: muitos dizem que o Fundo é di
nheiro na mão do Governo para pressionar eleitoral
mente nas eleições do próximo ano. Na verdade,
esse argumento inexiste, na medida em que o Fun
do é recurso estritamente orçamentário.

Sr. Presidente, falo agora sobre perdas de Es
tados e Municípios. Sabe-se que, com o Plano Real,
houve aumento das transferências constitucionais
para os Estados e Municípios em 33%. Isso não
quer dizer que exista um mar de rosas, porque a
pressão deficitária dos cofres municipais e estaduais
é muito grande, uma vez que Estados e Municípios,
neste País, eram sócios da inflação, com receita in
flacionária vinda do ovemight. No pass~do, essa
receita era nominal; hoje, quando existe realismo
orçamentário, o aumento de receita é real. É uma
nova cultura, uma nova realidade que têm que ser
vista sobre o ângulo da estabilização da moeda e
que, conseqüentemente, e uma relação de causa
e efeito. Estados e Municípios teriam sua situação
agravada, não fosse o plano de estabilização eco
nômica.

Por fim, Sr. Presidente, está sendo proposta,
por acolhimento a uma emenda do Deputado Ja
ques Wagner, a publicação bimestral das aplicações
do dinheiro do Fundo de Estabilização Fiscal, como
também foi alterado no substitutivo o artigo que obri
gava tornar compulsório - o que, aliás, já é - apenas
um reforço às despesas feitas com base orçamentária.
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Termino, Sr. Presidente, dizendo que, diante que para votação em separado, da expressão "prio-
dessa realidade, votar pela prorrogação do Fundo ritariamente", constante do artigo 71, do artigo 1º-, do
Social de Emergência não é votar somente no Go- Substitutivo da Comissão Especial, apresentado à
vemo Fernando Henrique, é votar no futuro deste Proposta de Emenda à Constituição nº- 163, de
País. (Palmas.) 1995, que "altera os artigos 71 e 72 do Ato das Dis-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há 80- posições Constitucionais Transitórias introduzidos
bre a mesa os seguintes Requerimentos de desta- pela Emenda Constitucional nº- 1, de 1994".
ques: Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. -

Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder do PT - Depu-
REQUERIMENTO Nº- tado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

Senhor Presidente:
Requeremos nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado para a Emenda nº- 8, dos
Deputados Sarney Filho e Pedro Novais, à Proposta
de Emenda à Cc, ..::~:..:!ção rP 163/95.

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Miro Teixeira, Líder do PDT - Marcelo Déda, Vice
Líder do PT - Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta
que para votação em separado, do artigo 71, do artigo
1º- da Emenda nº- 7, para substituir o texto do artigo 71,
do artigo 1º-, do Substitutivo da Comissão Especial,
apresentado à ProlY -"'a de Emenda à Constituição nº
163, de 1995, que "altera os artigos 71 e 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias introduzidos
pela Emenda Constitucional ~ 1, de 1994".

: Sala das Sessões, 1Q. de novembro de 1995. 
Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder do PT - Depu
tado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, em votação em separado destaque

para aprovação da expressão "pelo prazo de dois
anos", constante da Emenda ~ 4, para substituir a
expressão no período de 1º- de janeiro de 1996 à 3D de
junho de 1997, constante do art. 71, art 1º- do Substitu
tivo da Comissão Especial, providenciando-se em de
corrência, caso aprovado o destaque, a alteração nos
incisos 11I e V do art 72 da mesma proposta

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Deputado Gerson Peres, Vice-Líder do PPB 
Odelmo Leão, Líder do PPB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta-

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta
que para votação em separado, da expressão "e
despesas orçamentárias associadas a programas de
relevante interesse econômico e social", constante
do artigo 71, do artigo 1º-, do Substitutivo da Comis
são Especial, apresentado à Proposta de Emenda à
Constituição nº- 163, de 1995, que "altera os artigos
71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias introduzidos pela Emenda Constitucio
nal nº-1, de 1994".

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder do PT - Depu
tado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Mesa,
Nos termos do inciso 11 do art. 161 do Regi

mento Interno, requeiro destaque para apreciação
da Emenda nº- 1, de minha autoria, oferecida à PEC
nº-163, de 1995.

Sala das Sessões, - Benedito de Lira, Vice
Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB - Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161 do Regi

mento Intemo da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "... e despe
sas orçamentárias associadas a programas de rele
vante interesse econômico e social", constante do art
71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
conforme a redação proposta pelo art 1º- do Substittii
vo à Proposta de Emenda à Constituição nº- 163195.

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Miro Teixeira, Líder do PDT - Marcelo Déda, Vice
Líder do PT - Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB.
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta
que para votação em separado, da expressão "a
qual nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem
assim no período de 1º- de janeiro de 1996 a 30 de
junho de 1997", constante do inciso 111 do artigo 72,
do artigo 2º-, do Substitutivo da Comissão. Especial,
apresentado à Proposta de Emenda à Constituição
nº- 163, de 1995, que "altera os artigos 71 e 72 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias in
troduzidos pela Emenda Constitucional nº- 1, de
1994".

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995.
Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder do PT - Depu
tado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da expressão "... ou a se
rem criados", constante do art. 72 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias conforme a reda
ção proposta pelo art. 2º- do Substitutivo à Proposta
de Emenda à Constituição nº- 163/95.(lnciso IV)

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Miro Teixeira, Líder do PDT - Marcelo Déda, Vice
Líder do PT - Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em
separado.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, inciso I, do Regimento- Interno, destaque
para votação em separado, da expressão

"... incisos 11 ..."
constante do inciso IV, do art. 72 e do § 2º- do

mesmo artigo, ambos referenciados no art. 2º- do
Substitutivo do Relator à PEC nº- 163-AI95, passan
do os citados dispositivos a ter a seguinte redação:

"IV - vinte por cento do produto da arrecadação
de todos os impostos e contribuições da União, já insti
tuídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos
incisos I e 111, observado o disposto nos §§ 3º- e 4º-;

§ 2º- As parcelas de que tratam os incisos I, 111 e
V, serão previamente deduzidas da base de cálculo
de qualquer vinculação ou participação constitucio
nal ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos
arts. 159,212 e 239 da Constituição."

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1'995. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
Parlamentar PUPSD/PSC - Miro Teixeira, Líder do
PDT - Ubaldino Júnior, Líder do Bloco Parlamentar
PSBlPMN.

REQUERIMENTO

Requer destaque para votaçAo em
separado.

Sr. Presidente, .
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, inciso I, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado, da Emenda nº- 3-CE/95
apresentada à PEC nº- 163195.

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPSD/PSC - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT
- Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSBlPMN.

REQUERIMENTO
. I

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado para a Emenda nº- 5, do
Deputado Firmo de Castro, à Proposta de Emenda à
Constituição nº- 163/95.

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Miro Teixeira, Líder do PDT - Marcelo Déda, Vice
Líder do PT - Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoS.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a \fossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso II do Regimen~ Interno desta
que para votação em separado, da Emenda nº- 7,
apresentada à Propos;ta de Emenda à Constituição
nº- 163, de 1995, que I"altera os artigos 71 e 72 do
Ato das Disposições Gonstitucionais Transitórias in
troduzidos pela Emenda Constitucional nº-1 , de 1994".

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Deputado Marcelo Déda, Líder do PT - Aldo Rebe
lo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno, desta
que para votação em separado, do artigo 72, do arti
go 2º- da Emenda nº- 07, para substituir o texto do ar
tigo 72, do artigo 2º-, do Substitutivo da Comissão
Especial, apresentado à Proposta de Emenda à Cons
tituição nº- 163, 1995, que "altera os artigos 71 e 72 do
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias in
trodUzidos pela Emenda Constitucional riº- 1, de
1994".

Sala das Sessões, 1~ de novembro de 1995. 
Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder do PT.

Deputado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação e se
parado.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, inciso I, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da Emenda riº- 2-CE/95
apresentada à PEC nº-163195.

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Deputado Valçlemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPSD/PSC.

Apoiamento:
Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT; Ubaldino

Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PMN.

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeremos a retirada de destaque para vota

ção em separado da Emenda nº- 2-CE/95, apresen
tado na Mesa da Câmara dos Deputados, na Ses
são de 1º- de novembro de 1995.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1995. 
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPSD/PSC.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, do inciso I do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da expressão "su
jeita a alteração por lei ordinária", constante do inci
Iso 111 do artigo 72, do artigo 29', do Substitutivo da

I
Comissão Especial, apresentado à Proposta de
Emenda à Constituição riº- 163, de 1995, que "altera
os artigos 71 e 72 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias introduzidos pela Emenda Cons
titucional nº-1, de 1994".

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder do PT - Depu
tado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161 do inciso I do Regimento Interno des-

taque para votaçao em separado, da expressão "su
jeita a alterações por lei ordinária", constante do inci
so V do artigo 72, do artigo 2º-, do Substitutivo da
Comissão Especial, apresentado à Proposta de
Emenda à Constituição riº- 163, de 1995, que "altera
os artigos 71 e 72 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias introduzidos pela Emenda Cons
titucional nº- 1, de 1994".

Sala das Sessões1º- de novembro de 1995. 
Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder do PT.

Deputado Aldo Rebelo, líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do artigo 161, inciso I do Regimento Interno desta
que para votação em separado, da expressão "e
modificações posteriores", constante do inciso 11 do
artigo 72, do artigo 2º-, do Substitutivo da Comissão
Especial, apresentado à Proposta de Emenda à
Constituição nº- 163, de 1995, que "altera os artigos
71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias introduzidos pela Emenda Constitucio
nal nº-1, de 1994".

Sala das Sessões, 1º- de novembro de 1995. 
Deputado Marcelo Déda, Vice-Líder do PT - Depu
tado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO

Exrnº- Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado da Emenda nº- 5 à
PEC nº- 163195, de autoria do Deputado Firmo de
Castro.

Sala das Sessões, 1º-, de novembro de 1995.. 
Deputado Firmo de Castro, PSDB/CE.

- Inácio Arruda - PCdoB - João Fassarellal
PT - Ivan Valente - PT - João Paulo - PT - Adão
Pretto- PT - João Coser - PT - Teima de souz~
PT - Fernando Zuppo - PDT - Luiz Durão - PD 
Leonel Pavan - PDT - Jarbas Lima - PPB - Eli s
Abrahão - PMDB - José Machado - PT - Jo é
Fritsch - PT - Paulo Rocha - PT - Edson QueiroZ
PPB - Robério Araújo - PSDB - José Augusto - PT
- Roberto Franca - PSDB - Carlos Mosconi - PSDB
- Roberto Paulino - PMDB - Elias Murad - PSDB -
Vicente Arruda - PSDB - Paulo Bernardo - PT - Ar
non Bezerra - PSDB - Roberto Pessoa - Blo
co(PFL) - Nilson Gibson - Bloco (PSB) - José Pi-



Novembro de 1995 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 2 04007

mentel - PT - Padre Roque - PT - Ubiratan Aguiar
- PSDB - José Thomaz Nonô - PMDB - Confúcio
Moura - PMDB - Severiano Alves - PDT - Antônio
Balhmann - PSDB - Jayme Santana - PSDB 
Mauro Fecury - Bloco (PFL) - Magno Bacelar 
Sem Partido - Wilson Campos - PSDB - Wilson
Braga - PDT - Pedro Valadares - PPB - Márcio
Reinaldo Moreira - PPB - Cunha Lima - PSDB 
Maria Elvira - PMDB - Antônio do Valle - PMDB
Sandro Mabel - PMDB - Olavio Rocha - PSDB 
Osvaldo Reis - PPB - Fernando Gomes - Bloco
(PTB) - Wolney Queiroz - PDT - Armando Abílio 
PMDB - Gilvan Freire - PMDB - Pedro Novais 
PMDB - Efraim Morais - Bloco (PFL) - Betinho Ro
sado - Bloco (PFL) - Carlos Alberto - Bloco (PFL) 
José Luiz Clerot - PMDB - João Leão - PSDB 
Ciro Nogueira - Bloco(PFL) - Anivaldo Vale- PPB 
Benedito Guimarães - PPB - Rogério Silva - PPB 
Cássio Cunha Lima - PMDB - Ivandro Cunha Lima
- PMDB - Leônidas Cristino - PSDB - Pedro Correa
- Bloco (PFL) - Aníbal Gomes - PMDB - B. Sá -
PSDB - José Aldemir - PMDB - Álvaro Gaudêncio
Neto - Bloco (PFL) - Moacyr Andrade- PPB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos o seguinte Substitutivo adotado
pela Comissão Especial, em primeiro turno, ressal
vados os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição,
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1Q O art. 71 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 71. Fica instituído, nos exercícios finan
ceiros de 1994 e 1995, bem assim no período de
1Q de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, o
Fundo Social de Emergência, com o objetivo de
saneamento financeiro da Fazenda Pública Fede
ral e de estabilização econômica, cujos recursos
serão aplicados prioritariamente no custeio das
ações dos sistemas de saúde e educação, benefí
cios previdenciários e auxílios assistenciais de
prestação continuada, inclusive liquidação de pas
sivo previdenciário, e despesas orçamentárias as
sociadas a programas de relevante interesse eco
nômico e social.

§ 1Q Ao Fundo criado por este artigo não se
aplica o disposto na parte final do inciso 11 do § 9Q do
art 165 da Constituição.

§ 2Q O Fundo criado por este artigo passa a ser
denominado Fundo de Estabilização Fiscal a partir
do início do exercício financeiro de 1996.

§ 3Q O Poder Executivo publicará demonstrati
vo de execução orçamentária, de periodicidade bi
mestral, no qual se discriminarão as fontes e usos
do Fundo criado por este artigo."

Art. ~O art. 72 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergên-
cia:

1- ;
II - a parcela do produto da arrecadação do

imposto sobre renda e proventos de qualquer natu
reza e do imposto sobre operações de crédito, câm
bio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliá
rios, decorrente das alterações produzidas pela Lei
nQ 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis nºS
8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994, e
modificações posteriores;

11I - a parcela do produto da arrecadação resul
tante da elevação da alíquota da contribuição social
sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1Q

do art. 22 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991, a
qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995,
bem assim no período de 1Q de janeiro de 1996 a 30
de junho de 1997, passa a ser de trinta por cento,
sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as de
mais normas da Lei nQ 7.689, de 15 de dezembro de
1988;

IV - vinte por cento do produto da arrecadação
de todos os impostos e contribuições da União, já
instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto
nos incisos I, 11 e 11I, observado o disposto nos §§ 3Q
e 4!!;

V - a parcela do produto da arrecadação da
contribuição de que trata a Lei Complementar nQ 7,
de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas ju
rídicas a que se refere o inciso 11I deste artigo, a qual
será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período de 1Q de janeiro de
1996 a 30 de junho de 1997, mediante a aplicação
da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento,
sujeita a alteração por lei ordinária, sobre a receita
bruta operacional, com~ definida na legislação do
imposto sobre renda e Proventos de qualquer natu
reza; e

VI- ............•.....................................................
§ 1Q•••••••••••••••• ; ••••••••• : ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••

§ 2Q As parcelas de que trata o inciso I, 11, 11I e
V serão previamente deduzidas da base de cálculo
de qualquer vinculação ou participação cons~itucio

nal ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos
arts. 159, 212 e 239 da Constituição.
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§ 3º- A parcela de que trata o~nciso IV será pre
viamente deduzida da base de cálculo das vincula
ções ou participações cOnstitucionais previstas nos
arts. 153, § 5º-, 157, 11,212 e 239 da Constituição.

§ 4º- O disposto no parágrafo anterior não se
aplica aos recursos previstos nos arts. 158, 11, e 159
da Constituição.

§ 5º- A parcela dos recursos provenientes do
imposto sobre renda e proventos de qualquer natu
reza, destinada ao Fundo Social de Emergência, nos
termos do inciso 11 deste artigo, não poderá exceder
a cinco inteiros e seis décimos por cento do total do
produto da sua arrecadação."

Art 3º- Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

o SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
talvez nenhum partido tenha fiscalizado o Fundo So
cial de Emergência como fez o PPS. Fui o primeiro
Deputado a detectar o uso de recursos do Fundo
Social de Emergência para gastos que não tinham
sido combinados nem acordados nesta Casa, como
gastos sigilosos do Governo, transporte de embaixa
dor. Inclusive, entrei com uma ação civil no Ministé
rio Público pela má utilização do Fundo Social de
Emergência. O Deputado Augusto Carvalho levou
essa fiscalização do Fundo Social de Emergência às
últimas conseqüências, demonstrando todos os
equívocos que estavam sendo cometidos por esse
Fundo.

No entanto, Sr. Presidente, adotamos a seguin
te posição: mesmo sendo dois os Deputados que fis
calizaram o Fundo Social de Emergência, vamos
abrir esta questão porque eu, pessoalmente, sou fa
vorável ao Fundo. Para mim, o fundamental neste
momento é a política de estabilização financeira e,
por ser favorável a essa política, acredito que esse é
um instrumento que pode ser utilizado no controle
da inflação.

No entanto, Sr. Presidente, ao mesmo tempo,
estamos liberando o Deputado Augusto Carvalho,
que tanto fiscalizou esse Fundo, para que possa
realizar o seu voto segundq a sua consciência.

Eu, como Líder do P~S, votarei a favor do Fun
do de Estabilização Finandeira, porque acredito que,
neste momento, o fundaméntal é que a inflação seja
controlada. Darei o meu voto de confiança ao Gover
no, para que mantenha essa política de controle do
processo inflacionário.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, durante os debates na Comissão Especial,
recebemos materiais do Tribunal de Contas da
União e dos Ministros do Planejamento e da Fazen
da que dão demonstrações claras, primeiro, de que
a área social não recebeu os recursos do Fundo So
cial de Emergência; segundo, de que o ajuste que
promove o Fundo, agora de estabilização fiscal, pas
sa sua conta para Estados e Municípios como só
cios da inflação, inflação que foi fruto, sobretudo, de
programas estabelecidos pelo Governo Federal e
não pelos Estados e Municípios.

Agora, mais uma vez, o Governo quer usar
como sócios para o ajuste da sua máquina os Esta
dos e Municípios. Atinge duramente os fundos cons
titucionais, frutos de uma grande luta na Constituinte
de 1988, como é o caso dos Fundos Constitucionais
do Nordeste, do Norte e do Centro-Qeste, que são
golpeados com esta proposta do Governo Federal.
Por essa r~ão que nenhum hospital neste País re
cebeu goiabada de conta alguma para dar aos seus
pacientes.

O PCdoB encaminha seu voto contra a manu
tenção do Fundo Social de Emergência, que serve
mais aos principados do que ao povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a

palavra V. Exª
O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PFL - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, como não sabia
que V. Exª- havia antecipado a votação, não fiquei
aqui no plenário. Porém, estou aqui para votar a fa
vor do Fundo Social de Emergência, porque entendo
ser extremamente necessário para a manutenção da
estabiIidade da moeda.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, durante todo o trabalho da Comissão, o
PDT se manifestou contrariamente à prorrogação do
Fundo Social de Emergência, primeiro porque não
entendemos como medidas transitórias possam per
durar durante tanto tempo, substituindo medidas
constitucionais aprovadas por esta Casa.

Como se não bastasse isso, durante as reuniõ
es da Comissão, solicitamos informações de como
estava sendo gasto o dinheiro do Fundo Social, e só
conseguimos parte dessas informações no último
dia, às vésperas da votação, como se o próprio Go
verno também não soubesse como se gasta o di-



O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, os companheiros
do PMDB sabem - e convém recordar - que a pro
posta original do Governo era de quatro anos. Resis
timos a essa primeira fórmula e fomos caminhando
para um acordo que, em primeiro lugar, fixou em
quinze meses e agora chegou a dezoito. Não esta
mos a:;eitando outra espécie de proposta, Sr. Presidente.

De modo que estou apelando para os compa
nheiros do PMDB, ressaltando - para não se falar
nos termos da goiabada - que o Relator Ney Lopes

"É inegável que o Fundo Social de
Emergência acarretou a diminuição da parti
cipação relativa dos Estados e dos Municí
pios no montante dos recursos arrecada
dos."
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nheiro ou não houvesse interesse em nos informar o nota de cinqüenta ou de cem reais e iríamos fazer a
que estava acontecendo. feira. Assim, o problema estaria resolvido.

O PDT discorda dos argumentos no sentido de Mágica não existe. Se oExecutivo pretende a
que o Fundo implicou o sucesso do Plano Real. Na estabilização das suas contas com um corte de 20%
verdade, o que houve foi um aquecimento da econo- no Orçamento nacional, evidentemente, este corte
mia, que, embora tenha trazido aumento de receita será feito de algum lugar, já que 20% não cairão do céu.
aos Municípios e aos Estados, trouxe aumento de A minha pergunta é a seguinte: o Executivo
despesas, haja vista o fato de o Governo não conse- pretende fazer o ajuste de contas do Governo Fede-
guir fechar seu próprio orçamento em razão de um ral comprometendo as contas de Estados e Municí-
déficit de 3,8 bilhões de reais. pios, ou o Presidente da República pretende fazer o

O que leva o PDT a votar contra o Fundo So- ajuste de contas contra, por exemplo, o Orçamento
cial de Emergência é o prejuízo que ele traz aos Es- da Saúde e solicitará ao Ministro da Saúde que vá
tados e Municípios. Este prejuízo é inegável. Inclusi- buscar por meio de mais um imposto os 100 bilhões
ve temos em mãos o relatório do Tribunal de Contas necessários?
da União, que diz o seguinte: Portanto, Sr. Presidente, em relação ao Fundo,

que agora se chamará Fundo de Estabilização Fi
nanceira - o Governo pretendia a sua prorrogação
por mais quatro anos, o que interaria cinco anos,
mas a Casa pretende prorrogá-lo por dezoito meses,
cortando diárias que considero fundamentais -, o
Partido dos Trabalhadores não pode concordar com
ele. O PT discorda não pela ausência de propostas,
como foi dito por um dos Líderes dos partidos que
apóiam o Governo, mas porque tem propostas dife
renciadas e não pode concordar que mais uma vez
a Casa dê um cheque em branco de 20% ao Execu
tivo. Por isso, o Partido dos Trabalhadores vai votar
contra a emenda do Fundo Social de Emergência

O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, defini
tivamente, o Bloco PL - PSD - PSC vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro, votando com o sentimento da socie
dade brasileira, com a modernidade e pela estabili
dade econômica do País, encaminha o voto "sim".

O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - sr. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim"
com convicção e solicita a todos os Deputados que
compareçam ao plenário.

Assim, durante os trabalhos da Comissão, ten
tamos de todas as formas introduzir sugestões que
melhorassem essa participação, porque o Fundo
pode até existir sem que seja necessário trazer pre
juízo aos Estados e Municípios. E, se ele é crucial
para êxito do Plano Real, digo a V. Exa. que vamos
muito mal, porque estamos realmente tapando um
buraco com terra de outro.

Sr. Presidente, concluindo, o PDT vota a favor
dos Estados e Municípios e contra a prorrogação do
Fundo Social de Emergência.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT votará con
tra essa emenda Constitucional por entender que na
democracia brasileira há problemas, e um deles é o
fato de que tudo aquilo que se pressupõe provisório
acaba se tornando definitivo.

Há um ano votamos o Fundo Social de Emer
gência - como o nome diz, era emergencial - para
cobrir uma lacuna enquanto se tomassem medidas
definitivas nas áreas fiscal e tributária. Passou-se o
tempo, não foram tomadas as medidas necessárias
e se pretende agora que aquilo que era emergencial
e provisório seja prorrogado por mais um ano e
meio.

Além disso, Sr. Presidente, há algo estranho.
Na economia existem vários teóricos, mas não exis
tem mágicos. Infelizmente, ainda não se inventou a
árvore do real, senão a plantaríamos no fundo do
quintal e todo dia pela manhã arrancaríamos uma



o SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco - PSB
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dos
16 milhões de reais alocados até o presente mo
mento, quase 15 milhões foram gastos exclusiva
mente com pessoal. E ninguém conseguiu explicar o

04010 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

fez algo extraordinãrio: estabeleceu, no seu substitu- porquê de não chamarmos o FSE de "Fundo para
tivo, que, a cada sessenta dias, serão publicadas as Pessoal".
contas referentes ao Fundo Social de Emergência Obviamente, todos os Parlamentares nordesti-
para um controle absoluto não só do Congresso nos desta Casa sabem que serão retirados recursos
como de todo o povo brasileiro. dos Fundos de Participação de Estados e Municí-

O voto do PMDB, portanto, Sr. Presidente - é o pios e que, conseqüentemente, estarão votando
apelo que faço aos companheiros -, é "sim". contra seus Estados.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - O Partido Socialista Brasileiro encaminha o
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "não".
creio que hoje foram esclarecidos todos os assun- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
tos relacionados ao Fundo Social de Emergência. palavra o Líder do Governo, Deputado Luiz Carlos
Todos reconhecem que não se trata de um fundo Santos.
de cerca de 20 milhões para o Governo usar como O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP.
queira, mas sim de reserva constituída de um fun- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SP's e Srs.
do com vinculações orçamentárias, para que o Go- Deputados, o Fundo Social de Emergência é a pe-
vemo possa promover a estabilização fiscal e eco- dra fundamental do Plano Real. Sem ele, não existe
nõmica. O Fundo Social de Emergência, futuro plano. É indiscutível. ,
Fundo de Estabilização Fiscal, é fundamental para Foram distribuídos 16 milhões de reais, até o
a preservação do Plano Real e da estabilidade mês de setembro, para a área social. Não se trata
econõmica em nosso País.

Ressalto o grande trabalho desenvolvido pelo de cheque em branco, pois todas as despesas estão
Relator, Deputado Ney Lopes, na Comissão Espe- elencadas no Orçamento. É fundamental para o Pla-
cial. Ouvindo autoridades, especialistas e pessoas no Real a aprovação do Fundo Social de Emergên-
interessadas no assunto, S. Exª constituiu um gran- cia. (Tumulto.)
de parecer que atende ao desejo da Nação e satis- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço ao
faz a vontade desta Casa. Plenário que respeite o orador.

Sr. Presidente, a princípio, o Fundo Social de O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
Emergência seria prorrogado por quatro anos. No a palavra pela ordem.
entanto, o nobre Deputado Ney Lopes, do nosso O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
partido, atendendo a uma reivindicação das lide- Exª a palavra.
ranças partidárias, reduziu o prazo para dezoito O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-
meses. Não é o prazo ideal, mas podemos garantir são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda
que até 30 de junho de 1997 votaremos o novo o voto "não" à proposta.
plano. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-

Esperamos que com a reforma do Imposto de dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
Renda de Pessoa Física e de Pessoa Jurídica, bem mem seus lugares, a fim de que tenhamos um pro-
como a tributária, não precisemos mais desse Fundo cesso de votação mais célere e possamos encerrá-
em 1997. lo mais cedo.

Além do mais, Sr. Presidente, o Deputado Ney O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
Lopes, atendendo ao nosso pleito, retirou o ITR, dei- peço a palavra pela ordem.
xando-o com os Estados e Municípios. Por tudo O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
isso, deu total transparência ao Plano Real, fazendo Exª a palavra.
com que de dois em dois meses sejam publicadas O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
as receitas e as despesas. são do orador) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

Considerando que o Plano é fundamental para O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De-
o País, o Partido da Frente Liberal e o PFUPTB en- putados que se encontram nas bancadas, queiram
caminham o voto "sim". registrar seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.

Srs. Deputados que se encontram nas banca
das, queiram acionar o botão preto que se encontra
no painel até que as luzes do posto se apaguem.
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Srs. Deputados que não registraram seus vo
tos, queiram fazê-Io dentro de instantes nos postos
avulsos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lembro
ao Plenário que, para completar o processo, tere
mos que votar os destaques.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. .

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim" e solicita à sua bancàda que permaneça
em plenário. .

O SR. JORGE ANDERS (PSDB - ES. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami
nha o voto "sim" e solicita aos companheiros que ve
nham ao plenário votar "sim".

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PUPSC/PSD vota "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) -, Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim" e pede aos companheiros Deputados que per
maneçam em plenário para votação dos destaques.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, para justificar, a
pedido pessoal, a ausência da Deputada Sandra
Starling, que se encontra em tratamento de saúde, e
para reafirmar o voto do PT, que é o voto "não". Se
S. EXª estivesse aqui, votaria "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lembro
ao Plenário que teremos que completar o processo
de votação e teremos outras votações.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB encaminha o voto "sim".

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PSL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos
Srs. Parlamentares que estão votando para que per-

maneçam em plenário, a fim de realizarmos o pro
cesso de votação o mais rapidamente possível, pois
teremos ainda váriâs votações após esta.

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo aos membros do Bloco PFUPTB para que
fiquem em plenário, pois após esta votação teremos
outras e possamos, então, concluir a votaçOO esta noite.

O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim".

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

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito aos Srs.
Deputados do PSDB que se encontram na Casa
para que venham votar. O Voto é "sim".

Teremos também ainda alguns destaques para
votar e é absolutamente imprescindível a presença
de todos.

O SR. LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (PPB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de re
gistrar que, por um equívoco, votei "não", mas o meu
voto é "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminha o voto "sim" e solicita à
sua bancada que permaneça em plenário.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PT é "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
um apelo, mais uma vez, aos membros do Blo
co/PFUPTB para que permaneçam em plenário,
pois teremos, após esta, outras votações muito im
portantes, e para que possamos concluir ainda esta
noite a votação desta PECo

Portanto, Sr. Presidente, é importante que os
Srs. Deputados permaneçam em plenário.
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o Bloco/PFUPTB reitera que recomendou,
através da Liderança, o voto "sim".

O SR. WAGNER SALUSTlANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota "sim".

O Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do ~rador.) - Sr. Presid~nte, conside
rando que ainda teremos pela frente OIto votações, é
recomendável que os Srs. Parlamentares permane
çam em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - São
quinze destaques. •

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Quinze votos?
Espero que haja uma negociação a fim de diminuir
esse número pelo menos para a metade. É impor
tante que todos permaneçam aqui.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM-345
NÃO-91
ABSTENÇÃO - 5
TOTAL-441

É aprovado o Substitutivo da Comissão Espe
cial à Proposta de Emenda à Constituição nQ
163/95, em primeiro turno, ressalvados os desta
ques. Estão prejudicadas: A proposição inicial
(PEC nQ 163/95) e as emendas apresentadas na
Comissão Especial, salvo as destacadas. Também
está prejudicado o destaque do Deputado Miro Tei
xeira para a Emenda nQ 8.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPB - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPB - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Paudemey Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Sim
Francisco Diógenes - Bloco - PFL - Sim
João Maia - PSDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Dolores Nunes - PSDB - Sim
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João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PPB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PPB - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - SlP - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - PPB - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Samey Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

ceará
Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PPB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
InaGio Arruda - PCdoB - Não
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauf

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - 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

Parafba
Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Roberto Paulino - 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
João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - 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
Sérgio Guerra - 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 - PPB- Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
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Moacyr Andrade - PPB - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PPB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - Bloco - PMN - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Abstenção
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Jaime Fernandes - 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 - PPB - Sim
Mário Negrornonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro lrujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim

Antônio do Valle - 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
Edson Soares - 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
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelrno Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
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Rita Camata - PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - 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
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Abstenção
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - PDT - Sim
José Carlos Lacerda - PPB - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PPB - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer - PT - Abstenção
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPB - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo
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 - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPB - Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Não
Cunha Lima - S/P - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
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
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Michel Temer - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Robson Tuma - PSL - 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 - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
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Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim Hermes Parcianello - PMOB - Não
Wagner Rossi - PMOB - Sim Homero Oguido - PMOB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim José Borba - Bloco - PTB - Sim
Welson Gasparini - PSOB - Sim José Janene - PPB - Sim
Zulaiê Cobra - PSOB - Sim Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso Luiz Carlos Hauly - PSOB - Sim
Maurício Requião - PMOB - Sim

Gilney Viana - PT - Não Padre Roque - PT - Não
Roberto França - PSOB - Sim Paulo Bernardo - PT - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPB - Sim Renato Johnsson - PPB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim Ricardo Barros - Bloco - PFL- Sim

Distrito Federal Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PPB - Sim

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Não Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim
Benedito Domingos - PPB - Sim Santa Catarina
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim Edinho Bez - PMOB - Sim
Maria Laura - PT - Não Edison Andrino - PMOB - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim Hugo Biehl- PPB - Sim

João Pizzolatti - PPB - Sim
Goiás José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim

Jovair Arantes - PSOB - Sim José Fritsch - PT - Não
Marconi Perillo - PPB - Sim Leonel Pavan - POT - Não
Maria Valadão - PPB - Sim Luiz Henrique - PMOB - Sim
Nair Xavier Lobo - PMOB - Sim Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Orcino Gonçalves - PMOB - Sim Milton Mendes - PT - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim Paulo Bauer - PPB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Roberto Balestra - PPB - Sim Rivaldo Macari - PMOB - Sim
Rubens Cosac - PMOB - Sim Serafim Venzon - POT - Não
Sandro Mabel- PMOB - Sim Valdir Colatto - PMOB - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSO - Sim Rio Grande do Sul

Mato Grosso do Sul Adroaldo Streck - PSOB - Sim
Andre Puccinelli - PMOB - Sim Adylson Motta - PPB - Sim
Oilso Sperafico - PMOB - Sim Aírton Oipp - POT - Não
Flávio Derzi - PPB - Sim Augusto Nardes - PPB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim Carlos Cardinal - POT - Não
Marisa Serrano - PMOB - Sim Esther Grossi - PT - Não
Oscar Goldoni - PMOB - Sim Ezídio Pinheiro - PSOB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim Germano Rigotto - PMOB - Sim

Ivo Mainardi - PMOB - Sim
Paraná Jair Soares - Bloco - PFL - Sim

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim Jarbas Lima - PPB - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Não Júlio Redecker - PPB - Sim
Basílio Villani - PPB - Sim Luís Roberto Ponte - PMOB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim Matheus Schmidt - POT - Não
Oilceu Sperafico - PPB - Sim Miguel Rossetto - PT - Não
Elias Abrahão - PMOB - Sim Nelson Marchezan - PPB - Sim
Flávio Ams - PSOB - Sim Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
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Paulo Paim - PT - Não
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi

dência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus
lugares, a fim de ter início a votação do primeiro
destaque.

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

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - AJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de uma
questão que pode abreviar muito este processo.

Aprovado o substitutivo, nós, que somos con
trários a esse F4ndo, imaginamos que podemos ten
tar aperfeiçoar o texto, o que se dá pelo mecanismo
da negociação.

V. Exª disse que são quinze destaques para
votação em separado. Anunciamos aos Srs. Deputa
dos que, por parte da· oposição, em especial do
PDT, não há intransigência nem o objetivo de pro
longar esta sessão até o começo da madrugada. Se
houver disposição para uma negociação em tomo
da emenda de um Deputado da base de apoio ao
Governo, o Sr. Valdemar Costa Neto, que melhora a
situação dos Estados e Municípios sem abalar o
equilíbrio da administração do Fundo, poderemos ter
um entendimento para a retirada dos destaques.

Iniciamos conversas com Lideranças dos parti
dos que apóiam o Governo. Porém, vejo-me no de
ver de dizer ao Plenário que, de nossa parte, existe
a disposição para negociar. O PDT está disposto a
retirar os seus destaques para negociar uma emen
da que sequer é do partido, mas do Dep~do Val
demar Costa Neto, e que atende aos Estados e Mu
nicípios. Isso significa deixar para a repartição dos
Estados e Municípios 800 milhões de reais.

Penso que não estamos longe de urna realida
de que atenda o conjunto dos Srs. Deputados, e
apenas urna intransigência política pode impedir
essa negociação.

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

"Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos do art. 161, inciso I, do Regimento In
terno, destaque para votação em separado
do art. 71, do art. 12. da Emenda nº-7, para
substituir o texto do art. 71, do art. 1,q do

Substitutivo da Comissão Especial, apresen
tado à Progosta de Emenda à Constituição
nº- 163, de 1995, que altera os arts. 71 e 72
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzidos pela Emenda
Constitucional nº-1, de 1994."

Sala das Sessões, 1Q. de novembro de
1995.

Assinam: Marcelo Déda, Vice-Líder do
PT; e Alto Rebelo, Líder do PCdoB.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, o obje
tivo do destaque é estabelecer, como prazo de vi
gência do Fundo Social de Emergência, o instituído
no art 71, na redação proposta pela Emenda nº- 7,
isto é, prever a prorrogação do Fundo apenas para o
exercício de 1996. Ele estabelece, assim, uma pror
rogação de doze meses, porque a proposta do Rela
tor, de dezoito meses, não atende sequer aos inte
resses da execução orçamentária do Poder Executi
vo. Talvez o Governo, findo o prazo que estamos
propondo, reedite um novo debate a respeito dessa
prorrogação.

Portanto, o objetivo do destaque é estabelecer
o prazo da prorrogação em doze meses, pertinente
ao exercício do ano 1996.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _Os Srs.
Deputaaos que não registraram seus votos queiram
fazê-Io nos postos avulsos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _
PE. Sem revisão do orador.) _O Bloco PFUPTB en
caminha o voto "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB _SP. Sem
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o .PMDB vota
"não".

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _
PE. Sem revisão do orador.) _Sr. Presidente, reite
rando o encaminhamento feito pelo Vice-Líder Jair
Soares, a Liderança do Bloco PFUPTB recomenda
o voto "não".

O SR. ROMEL AN(ZIO (PPB _MG. Sem revi
são do orador.) _Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro vota "não" e recomenda aos seus
Parlamentares que permaneçam em plenário até o
final da votação.
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o SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB _ SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não"
e faz a mesma recomendatão oos seus Parlamentares.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lideran
ça do Governo encaminha o voto "não".

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "sim".

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

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

O SR. JOSÉ ALDEMIR (PMDB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, no instante de di
gitar coloquei "sim", mas o meu voto é "não". Peço
que registre em Ata, Sr. Presidente.

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PL 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
retificar o meu voto também. Votei erradamente. O
meu voto é "não".

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior o meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos
Srs. Deputados que acorrem ao plenãrio neste ins
tante a Liderança do Bloco/PFUPTB recomenda o
voto "não".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de desta
que proposto pela Liderança do PT. Portanto, reco
mendamos aos Deputados do Partido dos Trabalha
dores que votem "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB insiste no voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não" e solicita à sua bancada que permane
ça em plenãrio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PMDB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito
aos Srs. Deputados que, nas próximas votações, vo-

tem das suas respectivas bancadas, para que con~l

gamos acelerar o processo de votação.
O Sr. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa

se à votação do Destaque.
A Presidência solicita a todos os Sr. Deputa

dos que tomem seus lugares, a fim de ter início a vo
tação pelo sistema eletrônico.

O Sr. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Sr. Líderes?

O Sr. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O Sr. LUCIANO CASTRO (PPB - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O Sr. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(pSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB, mantendo o acordo, vota "não".

O Sr. INÁCIO ARRUDA (PC do B - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para ajustar a
proposta do Relator, um pouco desequilibrada em
termos de meses, votamos "sim", a favor do desta
que.

O Sr. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, manter o Fundo
Social de Emergência por um ano e meio é tanto
quanto estranho. Temos de compatibilizar o seu pra
zo de vigência com o Orçamento.

Por esse motivo o PDT vota "sim".

O Sr. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não".

O Sr. JAIR SOARES (Bloco/PFL - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota
"não".

O Sr. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB reitera o voto "não".

O Sr. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

A medida que todos votem em suas bancadas,
conseguiremos avançar no processo de votação.

Sr. Deputados, queiram selecionar seus votos.
Sr. Deputados que se encontram nas banca

das, queiram acionar o botão preto do painel até que
as luzes do posto se apaguem.

O Sr. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os demais Srs. Líderes?

O Sr. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "não".
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o Sr. LUCIANO CASTRO (PPB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"não".

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Robson Turna, 1Q Suplente de Se
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ ANiBAL (PSDB - SP. - Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL, o
PSC e o PSD votam "não".

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A Pre
sidência faz apelo aos Srs. Parlamentares para que
permaneçam em plenário, pois teremos mais quinze
votações nominais.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "não".

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PSDB ..:.. RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "não".

O Sr. Robson Tuma, 1Q Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM-82
NÃO-320
ABSTENÇÃO - 2
TOTAL-404

Quinta-feira 2 04019

O Destaque foi rejeitado.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES

DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Não
Luciano Castro - PPB - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Não
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Ewerton - PPB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Pauderney Avelino - PPB - Não

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Não
Silvernani Santos - PPB - Não
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Acre

Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PPB - Não
Chicão Brígido - PMDB - Não
Francisco Diógenes - Bloco - PFL - Sim
João Maia - PSDB - Não
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Não

Tocantins

Dolores Nunes - PSDB - Não
Paulo Mourão - PPB - Não

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PPB - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - s/P - Não
Mãrcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - PPB - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não

ceará
Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PPB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauf

Alberto Silva - PMDB - Não
B. Sã - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não

Felipe Mendes - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não
Waldir Dias - PPB - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abnio - PMDB - Não
Cãssio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Roberto Paulino - PMDB - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco- PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Herãclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Vicente André Gomes - PDT - Sim

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Farias - Bloco - PSC - Não



Espfrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não

sergipe

Adelson 'Ribeiro - PSDB - Não
Bosco França - Bloco - PMN - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
João Almeida - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PPB - Não
Mário Negrornonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro lrujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - PMDB - Não

Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 2 04021

Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não Armando Costa - PMDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Não Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Não Carlos Mosconi - PSDB - Não
Talvane Albuquerque - PPB - Sim Chico Ferramenta - PT - Sim

Danilo de Castro - PSDB - Não
Edson Soares - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santanade Vasconcellos - BIooo - PFL - NOO
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Odelrno Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PPB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
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Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Não
Alcione Athayde - PPB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Francisco Dornelles - PPB - Não
Francisco Silva - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Coutinho - S/P - Não
José Carlos Lacerda - PPB - Não
José Egydio - Bloco - PL - Não
Laprovita Vieira - PPB - Não
Laura Carneiro - PPB - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Mareio Fortes - PSDB - Não
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPB - Sim
Simão Sessim - PPB - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Não
Beto Mansur - PPB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não

Cunha Lima - PSDB - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fausto Martello - PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Sim
Michel Temer - PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Robson Tuma - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPB - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto CaNalho - PPS - Sim
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Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Ffejat - PPB - Não
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não

Goiás

Jovair Arantes - PSDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - PPB - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Não
Dilso Sperafico - PMDB - Não
Flávio Derzi - PPB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Oscar Goldoni - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Basnio Villani - PPB - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Dilceu Speratico - PPB - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Hermes Parcianello - PMDB - Não
Homero Qguido - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PPB - Não
Valdomiro Meger - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Não
Edison Andrino - PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não

José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavarr - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - PPB - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton DiPPB - PDT - Sim
Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal - PDT - Sim
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Não
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - S/P - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Ritzel - PMDB - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crusius - PSDB - Não

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

"Sr. Presidente,
Requeiro, em votação em separado,

destaque para aprovação da expressão
"pelo prazo de dois anos", constante da
Emenda nº- 04, para substituir a expressão
no período de 1º- de janeiro de 1996 a 30 de
junho de 1997, constante do art. 71, § 1º-, do
substitutivo da Comissão Especial, providen
ciando-se, em decorrência, caso aprovado o
destaque, a alteração nos incisos 11I e V do
art. 72 da mesma proposta.



04024 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

Sala das Sessões, 1Q de novembro de
1995."

Deputado Gerson Peres, Vice-Líder
do PPB e Deputado Odelmo Leão, Líder
do PPB.

DISCURSO DO SR. GERSON PERES
(2 FOLHAS) QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERA POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação e destaque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, há pouco encami
nhamos um destaque de nossa autoria, no qual de
fendíamos a redução do prazo proposto pelo Relator
de dezoito para doze meses, coincidente com o pró
ximo exercício de 1996.

As críticas que fazemos ao Fundo Social de
Emergência são notórias, por isso não há razão para
apoiarmos a proposta do Deputado Gerson Peres.
Acreditamos que ampliar o prazo para dois anos é
oferecer um intencionamento de permanência a algo
que nasceu sob a égide do emergencial.

Portanto, o pr vota contra o destaque do De
putado Gerson Peres.

O SR. BETa LELIS (Bloco/PSB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já
expostas na votação anterior, trabalhamos para re
duzir o prazo de um ano e meio para um ano. Não
temos condições alguma de acompanhar a votação
que amplia o prazo para dois anos.

O PCdoB posiciona-se contra a emenda do
Deputado Gerson Peres.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro, pela coerência fiscal, encaminha o
voto "sim".

O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PUPSD/PSC vota "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consi
derando que o prazo ideal de prorrogação do Fundo
Social de Emergência é aquele que for aprovado pe
las duas Casas e, em face do acordo de todas as li
deranças que apoiaram a prorrogação para dezoito
meses, o Bloco PFUprB encaminha o voto "não".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDr - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos contra
o Fundo, depois apoiamos a emenda do PT para

compatibilização do Orçamento com o Fundo. Na
verdade, as Lideranças que dão sustentação ao Go
verno nesta Casa não se dispõem a fazer acordo.
Desta forma, para manter a coerência e tendo em
vista que não há nenhuma possibilidade de entendi
mento fora do que foi acordado por eles, o PDr en
caminha o voto "não".

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, costumo acompa
nhar sempre as judiciosas ponderações do Deputa
do Gerson Peres, mas, no caso, Sr. Presidente,há
acordo. O PMDB vai votar "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, da mesma forma, entendemos bastante váli
das as ponderações do Deputado Gerson Peres,
mas, em função do acordo feito, o PSDB mantém a
sua posição: vota "não".

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, considero um ver
dadeiro absurdo o prazo de um ano e meio. No meu
entendimento, o prazo correto seria de acordo com o
Orçamento. Mas também não quero atrapalhar esse
acordo. Da mesma forma que na votação anterior,
abrimos condições para que o nosso companheiro
Augusto Carvalho possa votar de acordo com sua
consciência. A questão é aberta no PPS, mas voto
pelo acordo, voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tome
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico. Na medida em que todos tomarem
seus lugares, repito, caminharemos mais rápidos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar os seus códigos de votação.

O SR. JURANDYR PAIXÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDr vota
"não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados, que se encontram nas bancadas, queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes do
posto se apaguem.



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados, que não registraram os seus votos, quei
ram fazê-Io nos postos avulsos.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim" e
pede aos aliados do Govemo do Presidente Feman
do Henrique Cardoso que votem "sim". Somos alia
dos ou não do Governo?
, O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, PL, PSC e
PSD votam "sim".

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar
a Casa que o Deputado Alcides Modesto está au
sente por motivos de saúde. S. Ex'! pediu-me que fi
zesse essa comunicação de público.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que não estão no Plenário, votando nas
suas bancadas, queiram fazê-lo nos postos avulsos.
Apenas a Presidência pondera que esse processo
atrasará a votação.

O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero que fique
registrado que por engano votei "não", quando o
meu voto é "sim".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. INÁCIO ~RRUDA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. Ex!! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Exª a palavra. ã dO SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB _ CE. Sem s o do ora or.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota O SR. BASiLIO VILLANI - Sr. Presidente,
"não". peço a palavra pela ordem.

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

O SR. BASiLIO VILLANI (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de regis
trar a ausência de dois grandes Deputados para
naenses: Antônio Ueno, em viagem ao Japão; e Ale
xandre Ceranto, de licença médica.

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. .

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de dizer aos membros do Bloco PFL - PTB que
acorrem ao plenário neste instante que sua lideran
ça encaminha voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminha o voto "sim".

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

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

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ninguém faz orça
mento com um ano e seis meses. O orçamento é
anual: de um ou de dois anos!

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminha o voto "sim".

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPSCIPSD vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminha o voto "sim".
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o SR. GERSON PERES (PPB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo ~ede a
seus aliados que votem "sim". Assil1;l se manifestou
o Presidente da República ontem, em entrevista a
uma rede de televisão.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e solicita à sua bancada que permaneça
em plenário.

O SR. ELTON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPSC/PSD vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminha o voto "sim" e solicita à
sua bancada que permaneça em plenário.

O SR. RICARDO HERÁCLlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO HERÁCLlO (Bloco/PMN 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes
de encerrar a votação, gostaria de dizer que votei,
por engano, "sim". mas o voto é "não", de acordo

, com a,minha bancada, o PSB.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Encerra

da a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi

dência vai proclamar o resultado:
VOTARAM:

SIM 113
NÃO 255
ABSTENÇÃO 3
TOTAL 371

o Destaque foi rejeitado.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES

DEPUTADOS:

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Não
Luciano Castro - PPB - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
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Anivaldo Vale - PPB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PMDB - Não
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB - Sim
Arthur Virgnio - PSDB - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Pauderney Avelino - PPB - Sim

RondOnia

Confúcio Moura - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
"demar Kussler - PSDB - Não
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

Célia Mendes - PPB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Dolores Nunes - PSDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Paulo Mourão - PPB - Não

Maranhao

Albérico Filho - PMDB - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PPB - Não
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - PPB - Não
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
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Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PPB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Romrnel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piau[

Alberto Silva - PMDB - Não
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Waldir Dias - PPB - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abnio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Abstenção
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Roberto Paulino - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Antônio -Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Não

Fernando Lyra - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wilson Campos - PSDB - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PPB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Nãs>
Coriolano Sales - PDT - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Femando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
João Almeida - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
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Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro lrujo - PMDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Não
AntOnio do Valle - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Edson Soares - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha~ Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - PPB - Sim
JoséSantanade Vg)CQncellos - BIooo - PFL- Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - prB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurfcio Campos - Bloco - PL - Sim
Odelrno Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Tilden Santiago - PT - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim

Luiz Durão - PDT - Não
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Francisco Dornelles - PPB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho- S/P - Não
José Carlos Lacerda - PPB - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PPB - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Marcio Fortes - PSDB - Não
Miro Teixeira - PDr - Não
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPB - Não
RLbem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouea - PPB - Não
Simão Sessim - PPB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim

SaoPaulo

Alberto Goldman - PMDB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
AntOnio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
AntOnio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sã - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur - PPB - Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Não
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Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Não
José Aníbal - PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Não
José Genofno - PT - Não
José Machado - PT - Não
Jurandyr Paixão -:. PMDB - Não
Koyu lha - PSDB :.:... Não
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
MichelTemer - PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Robson Tuma - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza- PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim

Rogério Silva - PPB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPB - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não

Goiás

Jovair Arantes - PSDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PPB - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedrl- Bloco - PL - Sim
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Não
Dilso Sperafico - PMDB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Oscar Goldoni - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Basnio Villani - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Elias AbraMo - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Hermes Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Não
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PPB - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Valdomiro Meger - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não
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santa Catarina

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

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Nelson Marchezan - S/P - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden

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

ExAa palavra.
O SR. CELSO RUSSOMANO (PSDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto saiu errado no painel. O registrado foi "sim",
mas o meu voto é "não".

O SR. OSVALDO REIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. OSVALDO REIS (PPB - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. P.residente, o meu nome não
saiu no painel. O meu voto é sim.

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

"Requeremos a V. Exª, nos termos do
art 161, inciso I, do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da expres
são "prioritariamente", constante do art 71
do art 1Q. do substitutivo da Comissão Espe
cial, apresentada à proposta de Emenda à
Constituição nº- 163, de 1995, que "altera os
arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, introduzidos pela
Emenda Constitucional nº-1 , de 1994.

Sala das Sessões, 1Q. de novembro de 1995. 
Deputado Marcelo Déda Viee-Líder do PT; e o De
putado Aldo Rebelo Líder do PCdoB.

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto na
votação anterior foi "sim".

O SR. JOSÉ AUGUSTO (PT ...:. SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "não", e saiu "sim" no painel.

O SR. ZÉ GERARDO (PSDB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto na vo
tação anterior foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o destaque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na redação do
Substitutivo encontra-se o seguinte texto:

"...os recursos desse Fundo serão apli
cados prioritariamente no custeio das ações
do sistema de saúde, educação, previdên
cia, auxílios assistenciais e inclusive liquida
ção de passivo previdenciário."

A expressão "prioritariamente" ficará sob o juí
zo daquele que vai se encarregar da execução orça
mentária, que será apenas o Executivo, ou seja, ele
terá nas mãos a capacidade de definir o que é e o
que não é prioritário. Isso não impede os gastos,
que têm sido denunciados, como goiabadas, chicle
tes, aguardentes e coquetéis, que desvirtuam os ob
jetivos para os quais o Fundo foi criado. Retirando
se a expressão "prioritariamente", há, como conse
qüência, a vinculação explícita dos recursos do Fun
do àqueles programas, ao custeio daquelas ações
que estão explicitadas no texto do dispositivo.

Portanto, Sr. Presidente, ao retirar a palavra
"prioritariamente", estabelece-se a obrigação de o
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O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
votou a favor do substitutivo do Relator e, até por
uma questão de coerência, vota "sim", pela manu
tenção do texto, pedindo a seus Deputados que
compareçam ao plenário, pois precisamos de 308
votos para manter o texto aprovado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"não".

O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.)·- Sr. Presidente, o PSDB vota "sim",
pela manutenção do texto do Relator, e solicita a to
dos os seus Deputados que compareçam ao plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PFL-PTB vota "sim", porque esses DVS, retiran
do a palavra "prioritariamente", tira um importante

Fundo apenas nas dispositivo, a estabilidade fiscal, e restringe demais
o futuro Fundo de Estabilização Fiscal.

Portanto, o Bloco/PFL - PTB, para a manuten
ção do acordo e do texto, recomenda a sua bancada
votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que te
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico, lembrando a S. EXªS, que se vo
tarem nas suas respectivas bancadas, vão ajudar o
processo de votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB
vota "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PFL-PTB também encaminha o voto "sim".

O SR. MARCIO FORTES (PSDB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência apela mais uma vez para que os Srs. Depu
tados votem de suas respectivas bancadas. Aqueles
que não permanecem em pienário estão prejudican
do o processo de votação, retardando-o através das
grandes filas nos postos avulsos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

O SR. JORGE ANDERS - Sr. Presidente,
,peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JORGE ANDERS (PSDB-ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "sim".

"_ A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB-MG. Sem re-
visão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB reco
mendao voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista

Executivo utilizar recursos do
ações aqui estabelecidas.

Tínhamos, Sr. Presidente - como sabe V. Exª
- buscado estabelecer um acordo pela aprovação
deste destaque e de um outro, supressivo, infeliz
mente, o acordo não prosperou e, como não há
acordo, iremos a votos. Vamos, portanto, pedir apro
vação deste destaque.

O voto do PT será "não", já que é votação em
separado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os demais Líderes?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões apre
sentadas pelo Deputado Marcelo Deda, o nosso
voto será "não".

O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Como
votam os demais Líderes?

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Blo
co/PSDB - RR. Sem revisão do orador.) - O voto é
"sim", Sr. Presidente.

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - O PSB vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. LUCIANO CASTRO (PPB - RR. Sem
Revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está en
cerrada a votação - A Presidência vai proclamar o
resultado:

VOTARAM:
SIM-324
NÃO-50
ABSTENÇÃO - 1
TOTAL-385

É aprovada a expressão. Fica portanto, manti
da no texto do substitutivo.

Brasileiro encaminha o voto "sim" e solicita à sua Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário, a
bancada que permaneça em plenário. fim de agilizarmos a votação dessa matéria tão im

portante para o País.
O Sr. Lu{s Eduardo, Presidente, deixa O SR. GEDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.

a cadeira da presidência, que é ocupada Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran-
pelo Sr. Ronaldo Perim, 112. Vice-Presidente. ça do PMDB faz um apelo aos Depl;Jfados de sua

bancada que ainda não votaram para que compare
çam ao plenário e votem "sim".

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha o
voto "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB enca
minha o voto "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço aos Deputa
dos do PDT que votem "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PPB recomenda o voto "sim" e solicita à bancada
que permaneça em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Infor
mo aos Srs. Deputados que estão votando nos pos
tos avulsos que o da direita está completamente va
zio.

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

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há mais
Deputados nos postos avulsos. Não temos, pratica
mente, mais Deputados votando.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Não
há mais nenhum Deputado para votar? .'

O SR. INÁCIO ARRUDA - Acabou o fluxo. O
painel vai ficar parado no número 367.

O Sr. Ronaldo Perim, 112. Vice-Presi
dente; deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Lu{s Eduardo, Presi
dente.

O SR. JORGE ANDERS (PSDB - ES. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do Bloco PFUPTB faço um apelo aos Srs. De
putados que se encontram nas diferentes dependên
cias da Casa para que acorram imediatamente ao
plenário, pois estamos em pleno período de votação
nominal de um DVS de matéria da mais alta impor
tância: o Fundo Social de Emergência.

O Bloco PFLlPTB reitera a recomendação do
voto "sim".

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
uma informação por parte da Mesa. Faltam quantos
destaques?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - 80
mente dez.

O SR. SARNEY FILHO - Portanto, ainda tere
mos dez votação nominais? .

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - É qua
secerta.

OSR. JOSÉ ANfBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB apela a
seus Deputados que estejam na Casa para que ve
nham votar. Vamos continuar o processo de vota
ção. O voto neste destaque é "sim", pela manuten
ção da emenda do Relator.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador). Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB reitera aos Srs. Deputados presentes na
Casa que venham ao plenário, pois estamos em pe
ríodo de votação nominal pelo sistema eletrônico,
bem como recomenda o voto "sim", para a manuten
ção do texto do ilustre Relator.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminha o voto "sim" e solicita aos



MaranhAo

Albérico Filho - PMDB - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - SlP - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim

ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhrnann - PSDB - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PPB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Plau(

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes -'.pPB - Sim
Heraclito Fortes ~aloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim

Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 04033

VOTARAM OS SEGUINTES SENHa- Mauri Sérgio - PMDB - Sim
RES DEPUTADOS: Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Sim·

Roraima Tocantins

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim Antônio Jorge - PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim Dolores Nunes - PPB - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
L!JCiano Castro - PPB - Sim Paulo Mourão - PSDB - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira ~werton - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PPB - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Sim
Francisco Diógenes - Bloco - PFL - Sim
João Maia - PSDB - Sim
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Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - 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

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abnio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Roberto Paulino - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - 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
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - PPB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
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
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PPB - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro lrujo - PMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - 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
Edson Soares - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Genésio Bemardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
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João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santanade Vasconcelbs - BIooo - PFL- Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmãnio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PPB ...,. $im "
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim I

Sérgio Miranda - PCd0B - Não
Sérgi0 Naya - PPB - Sim
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Rita Camata - PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - ~im

Alcione Athayde - PPB - Sim
Alexandre Santos - PSDB 1.. Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim

, Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Francisco Dornelles - PPB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim

JoséEgydio - Bloco -'PL - Sim
Laura Carneiro - PPB - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB ~ Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

SAo Paulo

Alberto Goldman - R~Da -.,Sim'
Aldo RE}belo - PCdop - Não '
Aloy~io Nunes Ferreíra - PMDB - Sim
Antô~io Carlos Pann~nzio - PSDB - Sin
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - ~im

Ary Kara - PMDB - Sim ;
Ayres da Cunha - Bloco- PFL - Sim
Beto Mansur - PPB - Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - PSDB - Sim _./
De Velasco - Bloco - PSD - ~m
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fernando Zuppo - por- Não
Franco Montore - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
João Melfão Neto - Bloco - PFL - Sim
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
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Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB:'" Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim I

Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Robson Tuma - PSL - 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 - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - iSim
Rogério Silva - PPB - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim .
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sitn

Goiás

Jovair Arantes - PSDB - Sim
Marconi PeriUo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PPB - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim

Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Oscar Goldoni - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Basnio Villani - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Elias AbraMo - PMDB - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PPB - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Valdomiro Meger - PPB - Sim
Vilson $antini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

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

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta~ PPB - Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPB - Sim
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Carlos Cardinal - PDT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan -8/P - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. JOSÉ ANfBAL - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. JOSÉ ANfBAL (PSDB-8P. Sem revisão

do orador) - Sr. Presidente, em vista desse resulta
do, queria insistir com os Parlamentares que compõ
em a maioria pol ítica de sustentação do Governo
para que permaneçam no plenário, porque temos
ainda uma meia dúzia de emendas e podemos re
solver todas elas hoje, sem necessidaçle de nova
sessão de votação sobre o Fundo Social de Emer
gência.

Sr. Presidente, a insistência se explica pela ne
cessidade de que enviemos esta emenda aprovada
ao Senado, para que aquela Casa tenha o tempo
necessário para proceder da mesma forma, em dois
turnos, antes do recesso parlamentar tão desejado
por todos nós.

Gostaria de apelar especialmente aos Deputa
dos do PSDB para que permaneçam em plenário.

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

"Requeremos a V. Exª, nos termos do
art. 161, inciso I, do Regimento interno, des
taque para a votação em separado da ex
pressão "e despesas orçamentárias asso
ciadas a programas de relevante interesse
econômico e social", constante do art. 71, §
1º-, do Substitutivo da Comissão Especial,
apresentado à proposta de Emenda à Cons
tituição nQ. 163, que altera os artigos 71 e 72
do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias introduzidas pela Emenda
Constitucional nQ.1, de 1994."

Sala das Sessões, 1Q. de novembro de
1995. Assinam: Marcelo Déda, Vice-Líder do
PT; e Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, o destaque sobre a
mesa busca suprimir do art. 71 do Substitutivo a sua
expressão final, que estabelece a possibilidade de
se utilizar os recursos do Fundo em despesas orça
mentárias associadas a programas de relevante in
teresse econômico e social. É justamente por aqui
que se foge a finalidade única e exclusiva do Fundo.
Está justamente aqui a via de escape do Governo
para reaUzar despesas que nada tem a ver com saú
de, educação, benefícios previdenciários, auxílios
assistenciais ou liquidação do passivo previdenciá
rio. Essa saída é que possibilita os gastos que vêm
sendo freqüentemente realizados.

Portanto, para evitar que invadíssemos a noite
numa votação extenuante, debatendo essa matéria,
buscamos realizar um acordo com o Governo. Pro
pusemos, então que se aceitasse a supressão da
expressão "prioritariamente" e se desse a expressão
final. Mas soubemos que a negociação, inicialmente
muito bem aceita pelos líderes da base governista,
foi abortada, foi frustrada pelo Ministro José Serra,
que não concordou com o acordo que aqui se dese
nhava. Sr. Presidente, o Ministro não aceitou o acor
do que se buscava por quê? Porque, na verdade, a
finaUdade essencial do Fundo não é saúde nem pre
vidência: é caixa, é liberdade para gastar sem aque
las vinculações que o Constituinte de 1988 achou
por bem fixar no texto permanente da Carta, quando
estabeleceu as vinculações para os fundos constitu
cionais do Nordeste, do Sul, do Centro-Deste; quan
do buscou estabelecer as participações nas arreca
dações de certos tributos para formar o Fundo de
Participação dos Municípios e o Fundo de Participa
ção dos Estados; quando buscou estabelecer um li
mite mínimo de gastos obrigatórios do Governo com
educação. O Constituinte tinha em mente que ainda
era preciso, nesta fase histórica estabelecer certas
peias aos gastos governamentais e obrigá-lo a reali
zar investimentos na área social.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E o PT,
como vota?



o SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 0810
co PSC/PUPSO vota "sim".

O SR. LUCIANO CASTRO (PPB - FIA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"sim".
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O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, falo O SR. JOSÉ ANrBAL (PSOB - SP. Sem revi-
como autor. são do orador.) - Sr. Presidente, solicito algum tem-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª po, porque ~tamos discutindo entre as Lideranças
sabe qual o tempo destinado ao autor? Já verificou dos partidos de apoio ao Governo uma decisão que
no Regimento? vamos anunciar em seguida.

O SR. MARCELO DÉDA - Não. Espero que V. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
Exª me esclareça. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente em

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ O tem- virtude de essa votação requerer quorum quallfica-
po é extremamente pequeno. do de três quintos e considerando que houve um

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, es- acordo de vários partidos para a manutençãodo tex-
tou-me baseando no tempo utilizado pelo Oeputado to do Relator, sendo o quorum bastante alto para
Gerson Peres, mas não tenha dúvida, V. Exª, de que uma decisão tão importante, o Bloco PFUprB se
a nossa intenção era a de resolver mais rapidamen- declara em obstrução.
te esta votação. Vamos nos retirar, ·só permitindo a votação

Portanto, a nossa posição, ao defender o des- quando o quorum estiver muito bom, para que o
taque anterior e mantê-Io, é a de preservar a inten- Plenário decida de uma maneira que realmente tra-
ção do Constituinte originário, que quis obrigar o Go- duza a sua vontade, e não com o atual quorum.
vemo a que tivesse uma preocupação prioritária Portanto, o Bloco/PFUprB solicita aos Srs.
com os gastos sociais. O objetivo central desse Fun- Oeputados que se retirem do plenário, para que pos-
do nem é social nem de emergência, mas, sim, afe- samos d,ecidir a matéria com um quorum que efeti-
recer liberdade plena para que o Poder ExecUtivo vamente tr~duza o verdadeiro sentimento da Casa
estabeleça sua despesa sem obedecer as vinculaçõ- a vontade da grande maioria de seus integrantes. '
es constitucionais. O SR. MICHEL TEMER (PMOB - SP. Sem re-

Eis a razão, Sr. Presidente, por que, como au- visão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma,
tor mantenho o destaque e defendo a sua aprova- o PMOB entende necessário fazer valer o acordo, e
ção, com a supressão da expressão, já apresentada. com um quorum muito baixo não é possível fazê-lo

O pr vota "não", porque é destaque para vota- prevalecer, o que seria tormentoso para os partidos
ção em separado. . aliados.

Queremos dizer "não" a essa expressão. Com isso, Sr. Presidente, o PMOB também se
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB _ CE. Sem declara em obstrução e pede aos companheiros que

revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já se retirem do plenário.
e~postas na discussão, o PCdoB, ciente de ser pre- O SR. JOSÉ ANrBAL (PSOB - SP. Sem revi-
CISO conter essa ânsia do Executivo em ter liberdade são do orador.) - Sr. Presidente, faço um encarecido
absoluta quanto ao gasto dos tributos arrecadados apelo a V. Exª- para que possamos proceder a mu-
e tendo em vista que o Governo sequer tem pago a~ dança regimental tão necessária em relação a esses
despesas com os hospitais, para que a goiabada destaques, onde o ônus da prova cabe a quem está
não se transforme em uma outra saborosa gulosei- afirmando e ganhando a posição, e não àquele que
ma, conhecida como "marmelada", em alguns chur- quer retirá-Ia e diminuna.
rascos por aí, o PCdoB vota "não". Solidários com o PFL e com o PMOB, nós, do

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB _ PE. PSOB, também, estamos em obstrução, porque te-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente. o PSB -remos todas as condições de prosseguir esta vota-
vota "não". ção na próxima terça-feira e tomar plenamente vito-

O SR. FERNANDO ZUPPO (pOr _ SP Sem rioso o projeto do Relator.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o por vota O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP.
"não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta é

uma matéria de alta relevância, que diz respeito à
estabilidade do Plano Real. Portanto, apoiamos in
teiramente a decisão tomada pelas Lideranças dos
partidos que apóiam o Governo, e continuaremos a
votação na terça-feira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pOr - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o por deplora
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essa obstrução da maioria, pois havia quorum regi- O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
mental suficiente para continuarmos a sessão. La- peço a palavra pela ordem.
mentávamos que a maioria se utilize dessa suces- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
são de episódios estranhos. Agora temos a obstru- Exª a palavra.
ção da maioria, mecanismos ao qual normalmente O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoS-CE. Sem re-
só recorria a minoria, a oposição. é estranhíssimo! visão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- "não".
do Miro Teixeira, o partido de V. Exª já anunciou sua O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
posição. Vou submeter o requerimento a votos. do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em obstru-

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, não ção.
sou eu quem está obstruindo, mas os partidos do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Todos
Governo. os partidos já orientaram suas bancadas, inclusive o

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- PPB, por intermédio do Deputado Luciano Castro.
do Miro Teixeira, logo após a votação, se por acaso O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
não houver quorum, darei a palavra a V. EXª palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- Exª a palavra.
mem seus lugares, a fim de ter início votação pelo O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
sistema eletrônico. do orador.) - Sr. Presidente, os Líderes do PFL,

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, PMDB, PSDB e PPB, que aqui encaminharam posi-
peço a palavra para uma questão de ordem. ção pela obstrução, irão votar apenas porque têm

O SR. PRESIDENTE (~uís Eduardo) - Tem V. essa obrigação regimental. Isso não singifica que a
EXª a palavra. obstrução deixou de ser mantida por nós. Estamos

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- em obstrução.
são do orador.) - Sr. Presidente, há um fato novo: O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
os partidos majoritários puseram-se em obstrução. a palavra pela ordem.
Entendo que isso altera o debate em plenário. As- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
sim, seria legítimo que V. Exª- concedesse, mesmo Exªa palavra.
aos Líderes que já encaminharam os votos de suas O SR. ALDO REBELO (PCdoS-SP. Sem revi-
bancadas, a possibilidade de se pronunciarem, ten- são do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas justi-
do em vista o fato novo, para ver sem mantêm o en- ficar a ausência do Deputado Haroldo Lima na ses-
caminhamento. são de hoje. Nosso companheiro de bancada, do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Indefiro PCdoB da Bahia, encontra-se em missão oficial,
a questão de quorum. Vou submeter a votos a ma- sem ônus para esta Casa, o que justifica a ausência
téria, porque até a última votação havia quorum. de S. Exª nesta sessão.
Conseqüentemente, para mim ainda há quorum, e O SR. ODElMO lEÃO - Sr. P.residente, peço
sou obrigado a submetê-Ia a votos. a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus EXª a palavra.
lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema O SR. ODElMO lEÃO (PPB-MG. Sem revi-
eletrônico. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB está em

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, obstrução.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. esclarecer aos Srs. Líderes que os que estão em
Exª a palavra. obstrução não são obrigados a votar. Ninguém pediu

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoS-CE. Sem re- verificação, mas, em se tratando de matéria constitu-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota cional, obrigatoriamente tem de haver votação. Nor-
"não". malmente, tem-se de votar quando se pede a verifi-

O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PFL- cação.
SP. Sem-revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
co PUPSD/PSC está em obstrução. palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. JOSÉ ANiBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, quero dar uma orienta
ção: o apelo enfático que havíamos feito aos compa
nheiros da bancada do PSDB para que ficassem na
sessão ordinária da Câmara de sexta-feira...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do José Aníbal, logo após a votação V. Exª poderá
fazer a comunicação. Este não é o momento ade
quado.

O SR. BASiLIO VIL.LANI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem

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

O SR. BASiLIO VILIl.ANI (PPB-PR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, para que não haja
dúvidas, o PPB está em processo de obstrução.

O SR. INÁCIO ARR~DA (PCdoS-CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Logica
mente, em função da obstrução da maioria, o quo
rum não será atingido.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palvara pela ordem.

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

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PDT também
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está en
cerrada votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
SIM 21
NÃO 43
ABSTENÇÃO 13;
TOTAL 77

Não houve quorum,' ficando, portanto, adiada
a votação do destaque.

A votação deverá continuar na sessão ordiná
ria da próxima terça-feira.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Luis Barbosa - Bloco - PTB - Abstenção Salo
mão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Eraldo Trindade - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não Paulo Rocha - PT - Não

Maranhão

Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim Domin
gos Dutra - PT - Não

ceará
Inacio Arruda - PCDB - Não José Pimentel 

PT -Não

Piauí

Waldir Dias - PPB - Não

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim

Paralba

Roberto Paulino - PMDB - Abstenção

Pernambuco

Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim Nilson
Gibson - Bloco - PSB - Não Ricardo Heráclio - Blo
co - PMN - Não Severino Cavalcanti - Bloco - PFL
-Abstenção

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim

Sergipe

Marcelo Déda - PT - Não

Bahia

Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Sérgio Carneiro - PDT - Não

Minas Gerais

Chico Ferramenta - PT - Não Eduardo Barbo
sa - PSDB - Sim João Fassarella - PT - Não Mário
de Oliveira - PPB - Sim Paulo Delgado - PT - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Abs.tenção
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim Theodorico Ferraço 
Bloco - PTB - Abstenção

Rio de Janeiro

Edson Ezequiel - PDT - Não Fernando Gabei
ra - PV - Não Jair Bolsonaro - PPB - Abstenção
Jandira Feghali - PCdoB - Não Márcia Cibilis Viana



Paraná

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não Augusto Car
valho - PPS - Não

Flávio Ams - PSDB - Sim Maurício Requião 
PMDB - Não Nedson Micheleti - PT - Não Padre
Roque - PT - Não

santa Catarina

José Fritsch - PT - Não Leonel Pavan - PDT 
Não Milton Mendes - PT - Não Serafim Venzon 
PDT-Não

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PPB - Abstenção Aírton Dipp
- PDT - Não Augusto Nardes - PPB - Sim Jarbas
Lima - PPB - Sim Matheus Schmidt - p,DT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não Paulo Paim - PT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) 
Apresentação de Proposiçoes
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar poderão fazê-Io.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

WAGNER ROSSI E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que altera o § 4$! do art 212
da Constituição Federal.

FEU ROSA E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que dispõe sobre o acréscimo de inci
so V ao caput do art. 158 da Constituição Federal.
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-PDT - Não Sérgio Arouca - PPS - Abstenção Si- ANA JÚLlA - Requerimento de informações ao
mão Sessim - PPB - Sim Ministério da Fazenda acerca das demissões de fun-

São Paulo cionários da Datamec S.A. com estabilidade.
LUIZ CARLOS HAULY - Requerimento ao

Aldo Rebelo - PCdoB - Não Arlindo Chinaglia Presidente da Câmara dos Deputados de realização
- PT - Sim Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim Carlos de pesquisa de opinião pública a respeito da audiên-
Apolinário - PMDB - Abstenção Carlos Nelson - cia do Programa A Voz do BrasiL
PMDB - Abstenção Celso Daniel - PT - Não Corau- FEU ROSA - Projeto de lei que institui o Pro-
ci Sobrinho - Bloco - PFL - Não De Velasco - Bloco grama de Apoio à Formação de Hortas Comunitárias
- PSD - Sim Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Abs- e dá outras providências.
tenção Eduardo Jorge - PT - Não F:ernando Zuppo NILSON GIBSON _ Projeto de lei que dispõe
- PDT - Não Hélio Bicudo - PT - Não José Aníbal- sobre a Classificação Brasileira de Ocupações e dá
PSDB - Sim José Augusto - PT - Não José Genoí-
no - PT - Não Luciano Zica - PT - Não Luiz Gushi- outras providências.
ken - PT - Não Marquinho Chedid - Bloco _ PSD _ MIRO TEIXEIRA - Projeto de lei que institui a
Sim Michel Temer - PMDB - Sim Robson Tuma _ Política Nacional de Telecomunicações, dispõe so-
PSL - Sim Vadão Gomes - PPB - Não Valdemar bre a organização e exploração dos serviços de tele-
Costa Neto - Bloco - PL - Sim Vicente Cascione _ comunicações, cria um órgão regulador autônomo,
Bloco _ PTB _ Abstenção autoriza o Poder Executivo a promover a reestrutu

ração do Sistema Telebras e dispõe sobre outros as-
Distrito Federal pectos institucionais na forma que determina o art.

21, inciso XI, da Constituição Federal.
PAULO CORDEIRO - Projeto de lei que regula

a outorga de concessão para explorar em base co
merciai os serviços de telecomunicações que enu
mera e dá outras providências.

AYRTON XEREZ - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério da Fazenda sobre movimentação do
FlIldo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

ANTONIO FEIJÃO E SALOMÃO CRUZ - Pro
jeto de lei que dispõe sobre desapropriação de imó
veis rurais de interesse social e toma insuscetíveis
de desapropriação para fins de reforma agrária as
terras invadidas de forma ilícita ou sob quaisquer
pretextos.

NILMÁRIO MIRANDA E OUTROS - Projeto de
lei que descrimina a ocupação de imóveis.

NILMÁRIO MIRANDA - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de constituição
de Comissão Externa para verificar in loco as ocu
pações de terras na região do Pontal do Paranapa
nema, em que há risco de acirramento de conflitos
rurais, e visitar os líderes do Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra detidos no Presídio do
Carandiru, Estado de São Paulo.

LUCIANO ZICA - Projeto de lei que autoriza a
Rodoferroviária Noroeste a doar o imóvel localizado
na Rua Conceição nº- 480 no Município de Bilac, Es
tado de São Paulo.

GEDDEL VIEIRA LIMA E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que suprime o § 3R do art.
192 da Constituição Federal.
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RONALDO PERIM - Projeto de lei que dispõe
sobre processos que apuram responsabilidades de
correntes de malversação de dinheiro público ou de
obtenção de vantagem indevida no exercício de car
go público.

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de retirada do
Projeto de Decreto Legislativo nº- 446, de 1994.

PAULO PAIM - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de urgência para a trami
tação do Projeto de Lei nº- 1, de 1995, que dispõe
sobre a Política Nacional de Salários, o salário míni
mo, e dá outras providências.

JAQUES WAGNER - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de constituição de
Comissão Externa para realizar diligências no Pontal
do Paranapanema, Estado de São Paulo.

JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que altera
prazos de recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.

ELIAS MURAD - Projeto de lei que altera o in
ciso 11I do art. 20 da Lei nº- 8.036, de 1990, para per
mitir a movimentação da conta vinculada do FGTS
após a aquisição, pelo trabalhador, do tempo de ser
viço exigido para a aposentadoria.

JOSÉ FRITSCH - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério da Justiça sobre área indígena.

MARQUINHO CHEDID - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio da Presidência da Repú
blica, da criação de selo e moeda comemorativos
ao centenário da morte do compositor Carlos Go
mes.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de retirada do Projeto de Lei nº- 1.119, de
1995.

LUIZ MOREIRA - Projeto de lei que dispõe so
bre concessão de serviço móvel público, permissão
de serviços limitados e especiais, sistemas e uso de
satélites, e dá outras providências.

V - ENCERRAMENTO

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

a SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo Pi
nheiro - Bloco - PFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Benedito
Guimarães - PPB; Gerson Peres - PPB; Giovanni
Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José
Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Olávio Ro
cha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan 
PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB; Arthur Virgnio - PSDB;
Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Carbrás - Bloco
- PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestri
nho - PMDB; Pauderney Avelino - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB; Emerson Olavo Pires
- PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; IIdemar Kussler - PSDB.

Acre

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

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Dolores Nunes - PPB;
Freire Júnior - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL;
Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco 
PFL; Costa Ferreira - PPB; Davi Alves Silva - Blo
co - PMN; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura 
Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB;Magno Ba
celar - S/P; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecu
ry - Bloco - PFL; Nan Souza - PPB; Pedro Novais
- PMDB.

ceará
Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann 

PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PPB;
Firmo de Castro - PSDB; Inacio Arruda - PCdoB;
José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Mar
celo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes
de Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pi
nheiro Landim - PMDB.
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Piauf

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heraclito
Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mus
sa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

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

Paralba

Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Arman
do Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima - PMDB;
Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro 
PPB; Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima 
PMDB; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot 
PMDB; Roberto Paulino - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Fernando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Pa
triota- Bloco - PSB; Humberto Costa - PT; Inocên
cio Oliveira - Bloco - PFL; João Colaço - Bloco 
PSB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Be
zerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco
PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo Coe
lho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PFL; Ri
cardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes 
Bloco - PFL; Roberto Magalhaes - Bloco - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci
Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José
Thomaz Nonõ - PMDB; Moacyr Andrade - PPB;
Olavo Calheiros - PMDB.

sergipe

Bosco França - Bloco - PMN; Carlos Magno 
Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB; Marcelo
Deda - PT; Pedro Valadares - PPB.

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito Gama 
Bloco - PFL; Beta Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domin
gos Leonelli - PSDB; Eujácio Simoes - Bloco - PL;
Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes 
PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB; Jaime Fernandes
- Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques

Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João Leão 
PSDB; Jonival LLCaS - Bloco - PFL; José Carlos Alelúa
- Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José TLK:Ie
Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Lúz Braga
Bloco - PFL; Luiz Moreira- Bloco - PFL; Manoel ~tro
- Bloco - PFL; Marcos Medrado - PPB; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Il'lj> 
PMDB; Prisco Viana - PPB.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle 
PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco 
PTB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi 
PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro 
PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduardo Barbosa 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Blo
co - PFL; Fernando Diniz - PMDB; Francisco Horta
- Bloco - PL; Genésio Bernardino - PMDB; Hercula
no Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha 
Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Jair Siqueira
- Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Re
zende - PPB; José Santana de Vasconcellos 
Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB;
Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Má
rio de Oliveira - PPB; Maurício Campos - Bloco
- PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Nilmário Mi
randa - PT; Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pe
reira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Hes
lander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues 
Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Rober
to Brant - Bloco - PTB.

Espfrito Santo

Feu Rosa - PSDB; João Coser - PT; Jorge An
ders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão 
PDT; Rita Camata - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde 
PPB; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre
Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL; Arolde
de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB;
Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Ci
dinha Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda 
PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves
- Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco
Dornelles - PPB; Francisco Silva - PPB; Itamar Ser
pa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
- PMDB; José Carlos Coutinho - S/P; José Carlos
Lacerda - PPB; José Egydio - Bloco - PL; José



Pará

Antônio Brasil- PMDB; Elcione Barbalho - PMDB.

Amazonas

Luiz Fernando - PSDB.

.-_ ..

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Moises Lipnik - Bloco - PTB.

Amapá

Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Raquel Capiberi
be - Bloco - PSB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Roberto França 
PSDB.
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Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PPB; Laura Car- Mato Grosso do Sul
neiro - PPB; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Fa- Arrlre PLK:Cinelli - PMDB; Dilso Sperafico _
rias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio PMDB; Flávio Derzi - PPB; Marilu GLimarães - Bloco _
Fortes - P8DB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PFL; Marisa Serrano - PMDB; Oscar Goldoni - PMDB.
PDT; Moreira Franco - PMDB; Paulo Feijó - PSDB;
Roberto Campos - PPB. Paraná

São Paulo Affonso Camargo - Bloco - PFL; Basílio Villani
- PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB; Oilceu

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - Sperafico - PPB; Elias Abrahão - PMDB; Flávio
PCdoB; Almino Affonso - P8DB; Aloysio Nunes Ams - P80B; Hermes Parcianello - PMDB; Homero
Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - Oguido - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José
PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - Borba _ Bloco - PTB; José Janene - PPB; Luciano
PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira Pizzatto _ Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - P8DB;
- PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Maurício Requião - PMDB; Nedson Micheleti - PT;
Bloco - PFL; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson Meurer - PPB; Padre Roque - PT; Paulo
Nelson - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Rus- Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Re-
somanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - nato Johnsson - PPB; Ricardo Barros - Bloco _
PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha Lima - PSDB; PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB.
De Valasco - Bloco - PSD; Duilio Pisaneschi -
Bloco - PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Santa Catarina
Jorge - PT; Fausto Martello - PPB; Fernando Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bi- Hugo Biehl :.... PPB; João Pizzolatti - PPB; José Car-
cudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - los Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Caval-
- PFL; João Paulo - PT; José Aníbal - PSDB; José lazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer -
Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José PPB; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gou-
de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Ma- vea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB.
chado - PT; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu lha - Rio Grande do Sul
PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos -
PMDB; Luiz Gushiken -PT;.MalulyNetto..,.. Bloco - . Aírton Dipp .;..PDT; Augusto Naltles - PPB;
PFL; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Su- Carlos Cardinal - PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio
plicy - PT; Michel Temer - PMDB; Nelson Marque- Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto - PMDB; Ivo
zelli - Bloco - PTB; Paulo Uma - Bloco - PFL; Ré- Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jar-
gis de Oliveira - Bloco - PFL. bas Lima - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redec-

ker - PPB; Luís Roberto Ponte - PMDB; Màtheus
Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Mar
chezan - S/P; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo
Paim - PT; Renan Kurtz - PDT.

Distrito Federal

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

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - PMDB;
Jovair Arantes - PSDB; Marconi Perillo - PSDB; Ma
ria Valadão - PPB; Nair Xavier Lobo - PMDB; Orci
no Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco 
PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson 
PT; Roberto Balestra - PPB.
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RondOnia
Carlos Camurça - PPB; Marinha Raupp 

PSDB.
Acre

Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - PFl; Freire Júnior 
PMDB; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhao

José Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Remi Trinta
-PMDB.

Ceará
Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Edson Silva

PDT; Gonzaga Mota - PMDB; José Unhares - PPB.

Pernambuco

José Chaves - s/P; Salatiel Carvalho - PPB

Bahia

Alcides Modesto - PT; Haroldo Lima 
PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Simara Ellery 
PMDB.

Minas Gerais

Jaime Martins - Bloco - PFL; Lael Varella 
Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Sandra Star
ling - PT; Silas Brasileiro - PMDB; Zaire Rezende 
PMDB.

Espfrito Santo
Nilton Baiano - PMDB;

Rio de Janeiro

Conceição Tavares - PT; Noel de Oliveira 
PMDB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB.

sao Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Delfim Netto 
PPB; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Pinotti 
PMDB; Marcelo Barbieri - PMDB; Maurício Najar 
Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPB.

Mato Grosso

Antonio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas 
PPB; Tetê Bezerra- PMDB.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Barbosa Neto - PMDB; Udia Quinan - PMDB;
Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - Bloco - PTB.

Paraná

Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio
Ueno - Bloco - PFL; Max Rosenmann s/P; Odílio
Balbinotti - s/P.

Rio Grande do Sul
Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;

Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Luiz Mainardi - PT;
Paulo Ritzel- PMDB; Telmo Kirst - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro
a sessão, convocando outra para a próxima sexta
feira, dia 3, às 9 horas.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 46 minu
tos.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro
a sessão, convocando outra para a próxima sexta
feira, dia 3, às 9 horas.

AVISOS
PFOPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS
l-Emendas

11 - Recursos

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS
SÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO AO DE RE
CURSO: ART. 58, § 1Q

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3Q
combinado com ART. 132, § 2º-

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:

PROJETOS DE LEI:

Nº- 3.956-C/93 (PODER EXECUTIVO) - Concede pen
são especial à Helena Santos Cabral, viúva de
João da Silva Ribeiro.

PRAZO - 4º- DIA: 3-11-95
ÚLTIMP DIA: 6-11-95

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- NOVEMBRO DE 1995-

Data Dia Hora Nome
3 6ª-feira 10:00 Ubiratan Aguiar

10:25 José Thomaz Nonô
10:50 Augusto Viveiros
11 :15 Aldo Rebelo
11 :40 Ubaldino Júnior
12:05 Salatiel Carvalho
12:30 Edinho Bez
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12:55 Theodorico Ferraço 17 6Lfeira 10:00 Roberto Santos
13:20 Herculano Anghinetti 10:25 Régis de Oliveira

6 2L feira 15:00 Airton Dipp 10:50 Cássio Cunha Lima

15:25 Nícias Ribeiro 11 :15 Sarney Filho

15:50 11 :40 Francisco Rodrigues

16:15 Armando Abilio' 12:05 João Mendes

16:40 IIdemar Kussler 12:30 Aldo Arantes

17:05 12:55 Emerson Olavo Pires

17:30 Adylson Motta 13:20 Undberg Farias

17:55 Gilvan Freire 20 2ILfeira 15:00 Laprovita Vieira
18:20 Olávio Rocha 15:25 Felipe Mendes

7 3Lfeira 15:00 Osmânio Pereira 15:50 Pauló Bornhausen

15:25 Augusto Carvalho 16:15 Salomão Cruz
8 4ILfeira 15:00 Jorge Anders 16:40 Pauderney Avelino

15:25 Cidinha Campos 17:05 Gonzaga Mota

9 5Lfeira 15:00 Haroldo Uma
17:30 Wolney Queiroz

15:25 José Machado
17:55 Beto Mansur

6Lfeira 10:00 Expedito Júnior
18:20 Jovair Arantes

10 21 3Lfeira 15:00 Saraiva Felipe
10:25 Udson Bandeira
10:50 Mauri Sérgio

15:25 Ricardo Barros

11:15 Eliseu Resende 22 4Lfeira 15:00 Júlio Redecker

11:40 Benedito de Ura 15:25 Rita Camata
23 5I-feira 15:00 José Carlos Lacerda

12:05 Beto Lélis 15:25 Agnelo Queiroz
12:30 Tuga Angerami 27 2!Lfeira 15:00 Gilney Viana
12:55 Wigberto Tartuee 15:25 Antonio dos Santos
13:20 Mário Negromonte 15:50 José Unhares

13 2ILfeira 15:00 Maria Laura 16:15 João Paulo
15:25 Jofran Frejat 16:40 Luiz Mainardi
15:50 Alcione Athayde 17:05 Osvaldo Reis
16:15 Alberto Goldman 17:30 Inácio Arruda
16:40 João Leão 17:55 Pedro Corrêa
17:05 Vicente Cascione 18:20 João Maia
17:30 Alzira Ewerton 28 3Lfeira 15:00 Simara Ellery
17:55 Fernando Lyra 15:25 Nelson Marchezan
18:20 Waldomiro Fioravante 29 4Lfeira 15:00 Sebastião Madeira

14 3ª-feira 15:00 Elias Murad 15:25 Elias AbraMo
15:25 Ricardo Gomyde 30 5Lfeira 15:00 Antonio Brasil

16 5ª-feira 15:00 Robério Araújo 15:25 Ceci Cunha
15:25 Bonifácio de Andrada
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das lideranças

A V I S O N° 26/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 01/11/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.060/95 - do Sr. Adroaldo Streck - que "Dá nova redação ao
caput do artigo 19, da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que 'dispõe sobre a
regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos
no Capítulo 111, Título VII, da Constituição Federal"'.
RELATOR: Deputado ADÃO PREITO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.073/95 - do Sr. Paulo lima - que "Inclui parágrafo 30 ao artigo
25 da Lei nO 8.870, de 15 de abril de 1994, para especificar a forma de contribuição
para a seguridade social das empresas prestadoras de serviços na área rural".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

3 - PROJETO DE LEI N° 1.079/95 - do Sr. Ezídio Pinheiro - que "Altera a redação do
artigo 30 da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar,
concedendo dispensa de incorporação aos filhos de produtores rurais em regime de
economia familiar'.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO AURELIANO

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

Sala 13-T, Anexo 11

A V I S O N° 22/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 25/10/95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 4- Sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 467/95 - do Sr. Marquinho Chedid' - que "Dispõe sobre a
veiculação de propaganda visual e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HÉLIO ROSAS

2 - PROJETO DE LEI N° 489/95 - do Senado Federal ( PLS N° 127/95 ) - que "Padroniza
o volume de áudio das transmissões de rádio e televisão nos espaços dedicados à
propaganda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.006/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa - que "determina isenção de
pagamento de direitos autorais das repetidoras de rádio e televisão do interior da
região amazônica".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

Sala T-09, Anexo 11

A V I S O N° 42/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 30.10.95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h Decurso: 38 Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,1I)

1 - PROJETO DE LEI N° 20-A/91 - dos Srs. Eduardo Jorge e Sandra Starling - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento dos casos de aborto previstos no
Código Penal, pelo Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO

2 - PROJETO DE LEI N° 4.793-A/94 - do Sr. Iberê Ferreira - que "dispõe sobre o uso do
cinto de segurança em veículos automotores".
(apensados os Projetos de Lei nOs 4.810/94, 174/95, 187/95, 196/95, 65195,
382/95,301/95,344/95 e 423/95)
RELATOR: Deputado NEY LOPES

3 - PROJETO DE LEI N° 47/95 - do Sr. Roberto Magalhães - que "altera a Lei nO 7.661,
de 16 de maio de 1988, que "institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

B· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

4 - PROJETO DE LEI N° 1.085/95 - do Sr. Jarbas lima - que "acrescenta inciso VIII ao
parágrafo 7° do artigo 178 do Código Civil".
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(apensado ao Projeto de Lei nO 700/95)
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

AVISO N° 43

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.': 30.10.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3· Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

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

1 - PROJETO DE LEI N° 4.189-A/93 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o uso da
talidomida".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

2 - PROJETO DE LEI N° 110-A/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 IVANDRO CUNHA LIMA

A V I S O N° 44/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 03.11.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

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

1 - PROJETO DE LEI N° 2.780/92 - do Sr. Adylson Motta - que "obriga os hospitais, casas
de saúde e estabelecimentos assemelhados a manter enfermeiros diplomados nas
condições que especifica".
RELATOR: Deputado TALVANE ALBUQUERQUE

2 - PROJETO DE LEI N° 145-A/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "dispõe sobre renovação
do art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

Sala T-11, Anexo 11

A V I S O N° 48/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 27/10/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENIDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 14-A/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a exploração
de florestas na Amazônia Legal."
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ

AVISO N°49/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 03/11/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 1.016/95 - da Sra. Laura Carneiro - que "dispõe sobre o
atendimento preferencial a idosos, gestantes e portadores de deficiência para
marcação de consultas e exames complementares no Sistema Único de Saúde".
RELArOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.018/95 - do Sr. Silas Brasileiro - que"dispõe sobre a validade
de multa aplicada no trânsito".
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.029/95 - do Sr. Eduardo Jorge - que "estab-elece a
obrigatoriedade de instalação de 'air-bag' em automóveis'''.
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARNEIRO

4 - PROJETO DE LEI N° 1.080/95 - do Sr. Antonio Jorge - que "dispõe sobre a obrigação
dos fabricantes de lâmpadas de informarem o tempo de vida útil do produto".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
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. 5 - PROJETO DE LEI N° 1.029/91 - da Sra. Fátima Pelaes - que "dá nova redação ao
artigo 32 da Lei nO 7.357, de 02 de setembro de 1985, que 'dispõe sobre o cheque'"
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala T-15 - Anexo 11

AVISO N°22/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início. 27/10/95
Horário. 9 às:12 h e 14 às 18:30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 899/95 - do Sr. Hélio Bicudo - que "dispõe sobre a
descaracterização do crime militar, nas hipóteses que menciona, define a competência
da Justiça Militar local e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO JOAQUIM

2 - PROJETO DE LEI N° 1.043/95 - do Superior Tribunal Militar - que "acrescenta inciso
ao artigo 9° da Lei nO 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar
da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

A V I S O N° 11/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26.09.95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 48 Sessão

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

1 - PROJETO DE LEI N° 133-B/95 - do Sr. Elias Murad - que "Institui a obrigatoriedade da
instalação de fornos crematórios em centros urbanos com população superior a um
milhão de habitantes e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíuo
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Plenário 19 - Bloco das Lideranças

AVISO N°23/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 27/10/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

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

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 574/95 - do
Sr. Newton Cardoso - que "dispõe sobre a criação do Fundo de Financiamento da
Produção e Geração de Emprego - FPGE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SEVERINO CAVALCANTI

A V I S O N° 80/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26/10/g~

Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.023/95 - do Sr. Feu Rosa - que "dispõe sobre a tipificação
como contravenção penal, nos casos que especifica, a prática do 'trote' estudantil, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado Fernando Zuppo

2 - PROJETO DE LEI N° 1.025/95 - do Sr. Aldo Arantes e outros 2 - que "acrescenta
artigo à Lei nO 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispondo sobre a administração de
arquivos públicos federais, relacionados à repressão política".
RELATOR: Deputado Pedro Wilson

3 - PROJETO DE LEI N° 1.044/95 - do Sr. Antônio Carlos Pannunzio - que "concede
isenção de imposto de renda para os prêmios em dinheiro, auferidos em concursos de
produção intelectual, promovidos em todo território nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ubiratan Aguiar

4 - PROJETO DE LEI N° 1.056/95 - do Sr. Marcelo Barbieri - que "dispõe sobre a
oficialização no território nacional do 'Hino à Negritude"'.
RELATOR: Deputado Alvaro Valle
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COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO
Sala T-12, Anexo II

A V I S O N° 26/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 25/10/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

A· MÉRITO:

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.061-A/93 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do fornecimento de tíquetes refeição a trabalhadores".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI

2 - PROJETO DE LEI N° 4.557-A/94 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o combate
ao narcotráfico por meio de pesquisa de suas operações financeiras e confisco do
produto do crime".
RELATOR: Deputado Luís ROBERTO PONTE

3 - PROJETO DE LEI N° 992/95 - do Sr. Cássio Cunha Lima - que "altera dispositivos da
Lei nO 7.357, de 2 de setembro de 1985, que dispõe sobre o cheque e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI

4 - PROJETO DE LEI N° 1.003/95 - do Sr. Alexandre Cardoso - que "altera o artigo 102
da Lei nO 8.443, de 16 de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei orgânica do Tribunal
de Contas da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

5 - PROJETO DE LEI N° 1.015/95 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 1° da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Sala T-10 - Anexo 11
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A V I S O N° 4/95

Novembro de 1995

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 30/10 Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12 horas e 14 às 18 horas Decurso: 3a. sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.058/95 - do Senado Federal - que "autoriza o Poder Executivo
a celebrar atos internacionais para supressão do sigilo bancário nos casos. de lesão
do patrimônio público".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo 11

A V I S O N° 35/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 27/10/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 431-A/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".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.021/95 - do Sr. Régis de Oliveira - que "acrescenta parágrafo
ao artigo 149 e dá nova redação ao artigo 194 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
providências". .
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

3 - PROJETO DE LEI· N° 1.040/95 - do Sr. José Augusto - que "altera o parágrafo 30 e
acrescenta parágrafos 50 e 60 ao artigo 60 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
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4 - PROJETO DE LEI N° 1.055/95 - do Sr. Paulo Borhnausen - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 2° da Lei nO 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que "define crimes
contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras
providências", e parágrafo 5° ao artigo 95 da Lei nO 8.812, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre organização da Seguridade Social. institui plano de custeio e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO,
ESERVIÇO PUBLICO

Sala 14-T - Anexo II

A V I S O N° 34/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 27/10/95
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° 677/95 - do Sr. João Coser - (PL nO 678/95, apensado) - que
"altera o artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 'para vincular SJ
remuneração do trabalhador os percentuais devidos por insalubridade".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A - Anexo 11

A V I S O N° 27/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 27/10/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 4- sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 1.917/95 - do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da instalação pelas fábricas e montadoras de sistema antiassalto em
veículos automotores tipo táxi".
-RELATOR: Deputado CARLOS NELSON

2 - PROJETO- DE LEI N° 1.041/95 - da sra Rita Camata - que "estabelece a
obrigatoríedade da instalação de uma "luz de alerta" nos automóveis de aluguel
denominados "táxi"".
RELATOR: Deputado CARLOS NELSON

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 41-A/91 - Criação de Municípios

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 18/10/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 1aa Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 41-A/91 - do Sr. César Bandeira 
que "dá nova redação ao parágrafo 4° do artigo 18 da Constituição Federal" .

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 9-A/95-lncentivo ao Turismo

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 25/10/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 5- Sessão
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1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 9-A/95 - do Sr. Ricardo Eráclio e
outros - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 180 da Constituição Federal".
(Incentivo ao Turismo).

COMISSÃO ESPECIAL

PEC nO 25-A/95-Direilo à Vida
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 18/10/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 10· Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 25-A/95 - do Sr. Severino Cavalcanti
- que "dá nova redação ao Caput do Artigo 5° da Constituição Federal (garantindo
definitivamente a inviolabilidade do direito à vida, desde a sua concepção)".

111 - COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

Sala 109-A, Anexo 11

A V I S O N° 16/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 31/10/95
Horário.: 9 às 12hs e 14 às 18hs.

Prazo.: 08 dias
Decurso: 3° dia

1 - PROJETO DE LEI N° 63/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$ 4.800.000,00, para os fins que especifica."

2 - PROJETO DE LEI N° 64/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor da Câmara dos Deputados,. crédito
suplementar no valor de R$ 2.539.000,00, para os fins que especifica.'"
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3 - PROJf.;TO DE LEI N° 65/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial' até o limite
de R$ 10.995.803,00, para os fins que especifica."

4 - PROJETO DE LEI N° 66/95-CN, que "altera a redação do artigo 59 da Lei nO 8.931 de
22.09.94, que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária
anual de 1995 e dá outras diretrizes."

5 - PROJETO DE LEI N° 67/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos adicionais até o limite de R$
922.593.453,00, para os fins que especifica".

(Encerra-se a sessão às 19 e 46 minutos.)

COMIssAO DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

REDAÇAo FINAL DO SUBSTITUTIVO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

AO PROJETO DE LEI N° 1.586-E, DE 1991, DO SENADO FEDERAL

(PLS N° 83/91, na Casa de origem)

Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei nO 1.586-E, de
1991, do Senado Federal (PLS
nO 83/91, na Casa de origem), que
"altera a Lei nO 6.662, de 25 de ju
nho de 1979, que dispõe sobre a Poli
tica Nacional de Irrigação, e dá ou
tras providências".

Dê-se ao projeto a seguinte redação:

Altera a Lei nO 6.662, de 25 de junho
de 1979, que dispõe sobre a Política
Nacional de Irrigação, e dá outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l° - O art. 11 da Leí nO 6.662, de 25 de junho

de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 11 - o Poder Executivo concederá
financiamentos ou' estabelecerá linhas de crédito aos
projetos de irrigação que vierem a ser executados
p,or iniciativa de empresas privadas, cooperativas e
produtores rurais isolados, observadas as seguintes

condições:

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l° - Os arts. 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528

e 529 do Código de Processo Civil, Livro I, Titulo X, Capitulo
III, passam a vigorar, sob o titulo "Do Agravo", com a

seguinte redação:

II - destinação de recursos especificas ao

estudo do risco de salinização do solo e ã sua

prevenção.

I - observância, nos respectivos projetos,

de critérios e padrões técnicos definidos por órgão

póblico competente;

"Art. 23 - A concessão ou a autorização de
distribuição de águas póblicas, para fins de
irrigação e atividades decorrentes, dependerá,

necessariamente, do atendimento às seguintes

condições:

- apresentação de análise de risco de
salinização do solo, com previsão de monitoramento

durante a operação do projeto executado na região do
semi-ârido nordestino;

Ir identificação de um responsável
técnico pelo proj eto de irrigação e seu manej o, ,em
cada lote, pela aplicação de fertilizantes e
aqrot6xicos na lavoura, observada a legislação

pertinente, e pela manutenção de condições
ambientais satisfatórias na área do projeto."

A petição de agravo deArt. 525

§ 10 - Não se conhecerá do agravo se a

parte não requerer expressamente, nas razões ou na

resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

§ 2° - Interposto o agravo, o juiz poderá
reformar sua decisão, após ouvida a parte contrária,

em 5 (cinco) dias.
<

§ 3 0 - Das decisões interlocutórias

proferidas em audiência admitir-se-á interposição

oral do agravo retido, a constar do respectivo

termo, expostas sucintamente as razões que

justifiquem o pedido de nova decisão.

§ 4 o - Será sempre retido o agravo das

decisões poS\eriores à sentença, salvo caso de

inadmissão da apelação.

Art. 524 - O agravo de instrumento será
dirigido diretamente ao tribunal competente, através

de petição com os seguintes requisitos:

I - a exposição do fato e do direito;
Ir - as razões do pedido de reforma da

"Art a 522 - Das decisões interlocutórias

caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, retido nos

autos ou por instrumento a

Parágrafo único O agravo retido
independe de preparo.

Art. 523 - Na modalidade de agravo retido
o agravante requererá que o tribunal dele conheça,

preliminarmente, por ocasião do julgamento da

apelação.

decisão;

instrumento será instruida:

I obrigatoriamente, com cópias da

decisão agravada, da certidão da respectiva

intimação e das procurações outorgadas aos advogados

do agravante e do agravado;

lI! - o nome e o endereço completo dos

advogados, constantes do processo a

será obrigatória a
por órgão póblico

o Poder Executivo estabelecerá

Fica vedado o inicio de novos

dos quais

projetos

§ l°
1imites, acima

aprovação dos

especializado.
§ 2°

projetos de irrigação, em áreas susceptlveis de

salinização, enquanto não forem concluidos os

estudos e as ações previstas neste artigo."

Art. 2° - O art. 14 da Lei nO 6.662, de 25 de junho
de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 As áreas dos projetos de
interesse social predominante serão

preferencialmente divididas em lotes familiares."

Art. 3° - A Lei nO 6.662, de 25 de junho de 1979,

passa a viqorar acrescida de um artigo, numerado como art. 23,

com a seguinte redação, renumerando-se o atual art. 23 e os
subseqüentes:

em contrário.

Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5° - Revogam-se as disposições

"~»~~~~~~.~~~Ó(',.'15r·"~~;z;:.::::r/
COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAçAO

REDAÇAo FINAL
PROJETO DE LEI N° 4.293-B, DE 1993

Altera dispositivos da Lei nO 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que insti
tui o Código de Processo Civil, que
tratam do agravo de instrumento.

11 - facultativamente, com outras peças

que o agravante entender úteis;

§ l° - Acompanhará a petição o comprovante

do pagamento das respectivas custas e do porte de

retorno, quando devidos, conforme tabela que será

publicada pelos tribunais.

§ 2° - No prazo do recurso, a petição será
protocolada no tribunal, ou postada no correio sob
reqistro com aviso de recebimento, ou, ainda,

interposta por outra forma prevista na lei locala

Art. 526 - O agravante, no prazo de 3
(três) dias, requererá juntada, aos autos ~do

processo, de cópia da petição do agravo de

instrumento e do comprovante de sua interposição,

assim como a relação dos documentos que instruiram o
recurso a
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Art. 527 Recebido o agravo de

instrumento no tribunal, e distribuido incontinenti,

se não for caso de indeferimento liminar (art. 557),

o relator:
I - poderá requisitar informações ao juiz

da causa, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias:

11 - poderá atribuir efeito suspensivo ao

recurso (art. 558), comunicando ao juiz tal decisão;

111 intimará o agravado, na mesma
oportunidade, por oficio dirigido ao seu advogado,

sob registro e com aviso de recebimento, para que

responda no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe
juntar c6pias das peças que entender convenientes;

nas comarcas sede de tribunal, a intimação far-se-á

pelo órgão oficial;
IV - ultimadas as providências dos incisos

anteriores, mandará ouvir o Ministério Público, se
for o caso, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único Na sua resposta, o
agravado observará o disposto no § 2° do art. 525.

Art. 528 - Em prazo não superior a 30

(trinta) dias da intimação do agravado, o relator
pedirá dia para julgamento.

Art. 529 Se o juiz comunicar que
reformou inteiramente a decisão, o relator

considerará prejudicado o agravo."
Art. 2° - Os arts. 557 e 558 do Código de Processo

Civil passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 557 - O relator negará seguimento a

recurso manifestamente inadmissivel, improcedente,

prejudicado ou contrário à súmula do respect~vo

tribunal ou tribunal superior.
Parágrafo único - Da decisão denegat6ria

caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão

competente para o julgamento do recurso. Interposto

o aqravo a que se refere este parágrafo, o relator

pedirá dia.
Art. 558 O relator poderá, a

requerimento do agravante, nos casos de prisão

civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de

dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos

quais possa resultar lesão grave e de dificil
reparação, sendo relevante a fundamentação,

suspender o cumprimento da decisão até o
pronunciamento definitivo da turma ou cAmarae

Parágrafo único - Aplicar-se-á o disposto

neste artigo às hipóteses do art. 520."

Art. 3° - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias

após a sua publicação.
Art. 4° - Revogam- em contrário.

Sala da ComisSãrr,

COMIssAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO
REDAÇAo FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° l26-B, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO GLOBO S/A para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nO 59, de 22 de junho de 1992, que renova, por 10
(dez) anos, a partir de 30 de dezembro de 1989, a permissão
outorgada à Rádio Globo S/A para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência

modulada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro.
Art. 20 _ Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da Comiss

COMIssAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO

REDAÇAO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° l27-B, DE 1995

Aprova o ato que outorga permissào ã
FUNDAÇAO zt RIBEIRO FUNZER para
explorar serviço de radiodifusàO so
nora em freqüência modulada na cidade
de Taperoá, Estado da Paraiba.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Fica aprovado o a to a que se refere a
Portaria nO 145, de 13 de março de 1990, que outorga permissão

à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER para explorar, pelo prazo de lO
(dez) anos, sem direito ~e exclusividade, serviço de

radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de

Taperoá, Estado da Paraiba.
Art. 2° - Este.

0
to legisla_tivo entra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da Comi ão, em v • )1'
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COMIssAO DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO

REDAÇAo FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 128-B, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO CENTRAL MISSIONEIRA
LTDA. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada
na cidade de São Luiz Gonzaga, Estado
do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nO 637, de 25 de agosto de 1994, que renova, a partir
de 6 de outubro de 1993. por 10 (dez) anos, a permissão

outorgada à Rádio Central Missioneira Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

freqüência modulada na cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do

Rio Grande do Sul.
entra em vigor na'

data de

COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAçAO

REDAçAO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 137-B, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessAo
outorgada à RÁDIO SERRANA DE BENTO
GONÇALVES LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Bento Gonçalves, Estado
do Rio Grande do Sul.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - Fica aprovado o ato a que :se refere o

Decreto s/no, de 21 de julho de 1992, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 2 de julho de 1991, a concessão outorgada à

Rádio Serrana de Bento Gonçalves Ltda. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande
do Sul.

Art. 2° - Este decreto legislativo entra em vi;or na
data de sua publicaçã~. 

Sala da

COMISSAO DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

REDAÇAo FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 174-B, DE 1995

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO EXCELSIOR DA BAHIA
S .A. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cida
de de Salvador, Estado da Bahia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/no, de 8 de agosto de 1994, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de l° de novembro de 1993, a concessão

outorgada à Rádio Excelsior da Bahia S .A. para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

onda média na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2 0 - Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da

COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

REDAçAO FINAL
PROJETO DE LEI N° aa-B, DE 1995

Altera a Lei nO 8.457, de 4 de setem
bro de 1992.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l° - O art. 4° da Lei nO 8.457, de 4 de
setembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4o Observadas as disposiçt:Jes

legais, o Regimento Interno do Superior Tribunal

Militar poderá instituir Turmas e fixar-lhes a
competência, bem como instituir Conselho de

Administração para decidir sobre matéria
administrativa da Justiça Militar.

Parágrafo l1nico O Conselho de
Administração será presidido pelo presidente do
Tribunal e integrado pelo Vice-Presidente e por mais

três Ministros, conforme dispuser o Regimento

Interno."

Art. 2° - O art. 6° da Lei nO 8.457, de 4 de
setembro de 1992, fica acrescido de um parágrafo com a redação
abaixo, renumerando-se os de~ais:

"Art. 60 •••••••••• ~ •••••••••••• ~ •• ~ .

§ 2° - Ao Conselho de Administração, ap6s

a sua instituição, caberá deliberar sobre matéria

administrativa, conforme dispuser o Regimento

Interno.
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Art.

publicaçào.

Art.

3° - Esta lei entra em vigor na data de sua

as disposições em contrário.
ol.IJ-'1J- .

i

Presidente submeteu á apreciação do plenário, Requerimento do Sr.
José Carlos Aleluia, solicitando que a Comissão de Trabalho, de
Ac1ministração e Serviço Público fosse ouvida, em audiência, sobre o
Pr0jeto de Lei nO 1.125, de 1995, O autor defendeu sua proposição. Em
votação: aprovado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou os trabalhos ás 11 horas e 45 minutos, antes
convocando reUnião ordinária paj}i,o dia 8 de novembro, ás 9 horas e
30 minutos, E para constar, eu, í'it.{,u.<-<. dl1<.,-Talita Veda de Almeida,
Secretária, lavrei a presente Aif": que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo PreSidente e encaminhada á publicação no Diário do
Congresso Nacional. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ho~'~'~~
~I / '

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

ATA DA 41· REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 1° DE NOVEMBRO DE 1995

No dia 1° de novembro de 1995, às 11 horas e 10 minutos,
no plenário 12, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado José Pimentel, Vice-Presidente no exercício
da presidência, presentes os Deputados Paulo Paim, Wilson Braga, Jair
Siqueira, IIdemar Kussler, Jair Meneguelli, Miguel Rosselto, Osvaldo
Biolchi, Paulo Rocha, Jair Bolsonaro, Maria Laura, Ubiratan Aguiar,
Sandro Mabel, Coriolano Sales, Luciano Castro, Costa Ferreira, Jorge
Wilson, José Carlos Aleluia e Ayrton Xerez. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Agnelo Queiroz, Chico Vigilante, Fernando
Lyra, Inocêncio Oliveira, João Mellão Neto, Márcia Marinho, Marcos
Medrado, Michel Temer, Roberto França, Valdomiro Meger, Waldir
Dias, Wigberto Tartuce, Wilson Cunha, Zaire Rezende e Zila Bezerra,
EXPEDIENTE: Havendo número regimental, o Presidente submeteu à
apreciação do plenário as atas da 39· Reunião Ordinária e da 40·
Reunião de Audiência Pública, realizadas em 18 e 19 de outubro,

. respectivamente, que foram aprovadas, A seguir, anunciou a
Redistribuição nO 11, ocorrida em 17 de outubro e as Distribuições nOs
32 e 33, realizadas no dia 19 do mesmo mês. Informou que recebera
convite da Comissão de Finanças e Tributação, dos empresários e das
entidades representativas dos trabalhadores para uma Jomada de
Debates sobre o Sistema Tributário Nacional, a realizar-se no dia 7 de
novembro, às 9h30m, no Auditório Nereu Ramos. ORDEM DO DIA: O
Presidente submeteu à apreciação do plenário a Emenda ao
Orçamento da União nO 1 (área de Trabalho, Previdência e Assistência·
Desenvolvimento das relações de trabalho), para promover o combate
ao trabalho escravo, no valor de R$ 2,000.000,00 (dois milhões de
reais); nO 2 (área de Trabalho, Previdência e Assistência - Execução de
fiscalização em empresas e estabelecimentos), para a implementação
de ações para a universalização da assinatura da Carteira de Trabalho 
CTPS, no valor de R$ 3,000.000,00 (três milhões de reais), ambas
apresentadas pela Deputada Maria Laura; nO 3 (área de Ciência e
Tecnologia - ações de ensinQ tecnológico), apresentada pelo Deputado j
José Pimentel, para a implantação de 100 (cem) centros vocacionais
tecnológicos, no valor de R$ 50.000,000,00 (cinqüenta milhões de
reais); nO 4 (área de Trabalho, Previdência e Assistência - Capacitação
para o Sistema de Formação Profissional), apresentada pelo Deputado
Sandro Mabel, para assegurar o aumento da capacitação do
trabalhador, no valor de R$ 12.000,000,00 (doze milhões de reais); e nO
5 (área de Trabalho, Previdência e Assistência - Geração de Empregos
e Rendas - PROGER), apresentada pelo Deputado Coriolano Sales e
outros, para aumentar o volume de recursos em apoio aos pequenos e
microempreendimentos urbanos e rurais, no valor de R$
50,000,000,00 (cinqüenta milhões de reais). Em votação: aprovadas. A
Deputada Maria Laura elogiou a iniciativa da Comissão em apresentar.
emendas ao Orçamento da União. O Presidente suspendeu a reuniãci
por 15 minutos para que pudesse ser redigida a presente ataI
Reabrindo a reunião, o Presidente submeteu á apreciação do plenário a
ata da 41 a Reunião Ordinária, que foi aprovada. Dando continuidade, o

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUéRITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL

ATA DA 26' REUNIÃO (ORDINÁRIA) • REALIZADA EM
DEZESSETE DE OUTUBRO DE 1995

Aos dezessete dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e cinco, às quatorze
horas e cinquenta minutos, reuniu-se na sala de número dezoito, Anexo II da Câmara dos
DeputadosJ em Brasilia, Distrito Federal, sob. a presidência da Deputada Zulaiê Cobra, a
COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL, criada pelo Requerimento número dois, de mi~
novecentos e noventa e cinco, com a presença dos Deputados Carlos Santana, Eurico
Miranda, Marquinho Chedid, Nelson Otoch, Nelson Mourer, Padre Roque, Riclrdo
Gomyde, Vicente André Gomes e Zulaiê Cobra, membros titulares; Cunha Bueno, J<jair
Arantes e Pedro Wilson, membros suplentes. Deixou de comparecer o Deputado ArntIdo
Faria.de Sá. ATA - O Deputado Vicente André Gomes solicitou dispensa da leitura da Ata
da reuniilo anterior, no que foi atendido, sendo a mesma, a seguir, submetida á votação e
aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: A Senhora Presidente acusou O recebimento
das seguintes correspondencias pela Comissão: Em 17/10 - fax do Senhor Goillenno Prandi
Bueno, cujo depoimento era previsto para hoje, justificando sua ausência por motivo de
viagem ao exterior; fax do Senhor Gad'Assraf, cujo depoimento também era previsto para
joje, justificando sua ausência por motivo de saúde; Em 11/10 - requerimento do Deputado
'Cunha Bueno, solicitando infonnações ao Banco Central. A Senhora Presidente deliberou
que o o Senhor Goillenno Prandi Bueno seria convocado, sob condução coercitiva da Policia
Federal, para preslJll' depoimento á Comissão no dia 25 próximo e encaminhou O
requerimento do Deputado Cunha Bueno para despacho do Relator, Deputado Eurico
Miranda. Este parlamentar, fazendo uso da palavra, comunicou aos membros da Comissão, a
realizaçilo de Diligências em casas de bingo, no Rio de Janeiro, em onze de outubro,
quarta-feira p..sada e em Silo Paulo, em treze de outubro, ..xta-feira p..sada. O Deputado
Jovair Arantes entregou requerimento, solicitando a requisição de gravações de publicidade
veiculadas por emissoras de televisão, relativas a Bingos e Titulo. de Capitalizaçio como
"PAPATUDO E TELESENA", encaminltado ao Relator pela Senhora Presidente. ORDEM
DO DIA - tomada de depoimento. do. Senhores Comandante Rolim Adolfo Amaro,
Presidente do XV de Novembro de Piracicaba, Eduardo Lins Mesquita Fonte BoI, sócio do
Bingo Star, José Otávio de Queiroga Maciel, responsável pelo Super Bingio Esponivo,
Domingos Tadeu Garcil, responsável pelo Bingo Vila Maria e Dirnu Pugliesi, responsável
pelo Bingo Grande Lapa. Antes do inicio dos depoimentos, os Deputados Marquinho Chedid
e Vic mte André Gomes solicitaram restrições quanto á permanência de pessoas no Plenário,
no que foram atendidos. Os depoentes foram ouvidos separadamente, tendo a Senlíora
Presidente chamado, um a um, para tomar ..sento á mesa. Todo. eles prestaram o juramento
na forma da lei, entregaram doeumentaçio e foram interrogados pelos DeputadOI Eurico
Miranda, Vicente André Gomes, Carlos Santana, Marquinho Chedid, Zulaiê Cobra, Nelson

Otoch, Padre Roque e Jovair Arantes. Às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, o
Deputado Ricardo Gomyde assumiu a Presidência, tendo em vista a necessidade da
Deputada Zulaiê Cobra ausentar-se da reuniilo. Às dezessete hor.. e quinze minutos a
Senhora Presidente reassumiu a Presidência. O Deputado Marquinho Chedid solicitou que a
CPl afiei.... a Prefeitura de 'São Paulo, quanto ao fato do Bingo GRANDE LAPA estar
funcionando sem o alvará de funcionamento. Em ..guida, foi discutida a programação da
CPl para a próxima semana, ficando resolvida a convocação para o próximo dia vinte e
cinco, de Guillenno Prandi Bueno, do Cariobing do Brasil, Eduardo Pereira Silvl, do Bingo
Star e Oscar Guimenez, do Taguá Bingo, e, uma reunião informal, na sala das CPIs, amJllhi,
às 14 horas e trinta minutos, quando o Relator faria um relato suscinto d.. dilig.jlcias

efetuad.. nu cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Nada mais havendo a tratar, a Sentora
Presidente encerrou os trabalhos, às de~sete horas e vinte e ciinco minuto•. A reunião foi
gravada e .. not.. t"'lD'a após d odificad.., serão anexad..,a'Os autos do Inquérito.
E, para constar, eu, Maria.Auxiliadora B. Montenegro, Secretária, lavrei
a presente Ata que, após .da e aprovad" será Ossin",!a pel,! Presidente, , ,

r \llltl l,l~cJ( &--l--
: / VICENTE - ANDR~ GOMES
\.,../' . .

A SRA, PRESIDENTE (Deputada Zulall Cobnl) • Eltio abertol

os trabalhoa delta Comillio deltinada a investigar a lituaçãO dOI Bingos do Bralil..

Estamol na 26a reuniio, e a leitura da ata da reuniio anterior o Deputado Vicenta
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André Gome. a di.pensa. (Pausa.) Está di.pen.ada. Em votaçáo. (Pau.a.) Aprovada.

Hoje nó. recebemo. um requerimento do Deputado Cunha Bueno. S.Exa. lolicita

informações ao Blnco Central, e eu pa.so, então, ao Relator para deferir ou não mli.

um requerimento do nobre Deputado Cunha Bueno, que quer .Ibar tudo I re.peito do:

Banco Central. Desse jeito não vamo. preci.lr mlil de CPI do Blnco Central. O Sr.

Guillermo Prandi Bueno encaminhou um flx ju.tificando a ausencia nOI depoimentol

de hoje por estar em vilgem ao exterior. Eu fIZ um despacho aqui dizendo o seguinte:

"A prelença na convocação é impre.cindivel". A justificativa é comprovadl e não como

fez aqui, .ob pena de podermo. intimar coercitivamente. Ele manda um fax para cá

dizendo que já havia firmado compromis.o diverlo, anteriormente à Intimação. E ele

.e encontra no Congrelso World Gaming Expo, em La. Vega•. Só que nia mandou

nenhum comprovante da viagem. O nobre Sr. Relltor, Deputado Eurico Miranda, vai

examinar o. dois expediente•. Nós vamo. tomlr...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sra. Prelidente, eu

queril, a propó.ito, porque também envolve o Sr. Guillermo, antes di tomlda de

depoimento. fazer um relatóriO sucinto, que depoil será aprelentlldo por escrito..•

O SR. DEPUTADO JOVAlRARANTES - EIlío ruim o som.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Está nadl. Eltá ruim o

qui? Eu estou me ouvindo. Eu e.tou me ouvindo, é que você eltá entendendo .ó

elpanhol uitimamente. MI. eu queria fazer um relato .ucinto dai diligincial que foram

efeluadl. no Rio de Janeiro e em São Paulo ne.le úHimo finll de lemanl e feriado.

Na úHima qUlrll-feira, véspera do feriado, nÓI eltivemol no Rio de Jeneiro - eu, o

Deputado Vicente André Gomes, o Depulado Mlrquinho Chedid, o Depulado Carlos

Slntana e o Deputldo Jovair Arantel, que num esforço chegou di Elp.nhl naquele.

dil e ne... me.mo dia nos acompanhou ao Rio de Janeiro. No Rio de J.neiro,.

vi.itamo., acompanhado. pelai agente. da Polícia Federal, em primeiro lugar, um

bingo que tinha um anúncio na televisAo. um anúncio nOI jornais, um negócio que

falava" já deu a .ua bingadinha hoje ou não?" - Bingão da Sorte. E e.le bingo não é

um bingo permanente. Em lá chegando, não encontramo. I autorização para

funcionamento, nio encontramo. nenhum re.ponlável e el.e bingo foi fechado. E

solicilamo. que nOI envial.em a autorização. Mediante a autorizaçáo, nó. íamo.

liberar para depoil, então, ouvirmo. o depoimento delel. Foram intimadol OI doil

ralponlávei., o Sr. Leóltene. Miranda - i••o, dapois, nó. vamo. colocar por e.crito -

foram intimado. a comparecer a nOlla CPI e não lei .e apresentaram alguma

ju.tiflCativa, mal foram OI primeiro. a .er intimado. a comparecer hoje. Além de

apresentar CI documentos, comparecerem para depor. Em seguida, fomos a um bingo

perm.nente, no Norte Shopping, em que lambém foram con.tatada. alguma.

irregularidades, mal ele tinha alv.rá de funcionamento, e.tav. perfeito. NÓI deixamo.

uma intimação no sentido de que os documentos fossem enviados para análise.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Uma que.tão de ordem,

Sra. Pre.idente. Acho que el.e relato é muito importante, Sr. Relator. Nó.

acompanhamo.; é importante. Eu queria .ó pedir a con.ideração de V.Exa.: há a.

pe••oa. que vão depor - lia seis pessoal - depoil nÓI podiamol trocar e.la idéia

numa reunião até fechada da Comilsão porque .ão dado. e informaçõel importante.,

inclu.ive .igilo•••. Queril con.iderar i.lo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tudo bem. Vou

interromper esse relatório e depois o complemento, Mas sá quero deixar o seguinte:

em rel.çio ao Sr. Guillermo Prandi Bueno, que mandou e••a ju.tificativ. e não

comprovou, eu já eltou pedindo a .ua condução coercitiva. Em relação ao Sr. Gad,

como ale .e coloca á di.pOliçãO, ele está convocado já para a próxima terça-feira •

aqui comparecer.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai6 Cobra) • MI. ele

rnendou ate.lado médico?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É, mal diz que ele eltá...

Mal ele .a coloca à dllpo.ição.

O SR. (Nia identificado) - Quem?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O Sr. Gad, proprietário

do Bingo Angélica.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cabra) - E.tou falando

illo labe por que, Deputado? Quando houve do Comandante Rolim, mandou ateltado

médíco. Todol têm mandado ateltado médico e ele não mandou ateltado médico.

Vamos dar inicio então. Nós vamos pedir que venha um depor e que os demais saiam

da .ala. Então, vamol chamar o primeiro. Então, vamos cham.r o Comandante Rolim,

que é pre.idante de clube, e vamos pedir ao Sr. Eduardo Linl Melquita Fonte Boa

p.ra .~u.rdar am outra sala. É .ó o Sr. Eduardo que eltá aí para depor? Mail

alguém? OI bingo. da Vila Maria vão depor?

O SR. (Não identific.do) - Vio.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zul.IA Cobra) - Então, eu

pediria lambém a retirada, que fica.lem numa outra sala. Aquelel que vio depor, por

favor, peço a compreen.ão para que aguardem em outra laia.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Sra. Pre.idente,

pel.ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaí6 Cobra) - Poli nio,

Depulado Vicente André Gome•.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRE GOMES - Depulada Zul.iê,

com o objetivo de pre.ervaçáo de depoimentos, eu queria .olicilar a V.Exa. que fo••e

colocada em votaçáo uma .ellão .igilo.a para hoje. Inclu.ive, antel do depoimento,

comblnamol aqui com o Depulado, inclu.ive antel do depoimento do Sr. Rolim fOlia

valado i.IO, para que ela fOlse e.tritamente .igilosa; para que pudélsemo. fazer a.

perguntas e nio ter interferência nas outras porque mesmo que a pessoa que venha

depor .aia, fICam a. pe.loa. que poderão dar informação, porque faliam .ei. pelloal

par. dar o depoimento. Poderá não acontecer todo••erem ouvido•.
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A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - V.Exa. está

encaminhando a seguinte proposta: que saiam da sala todos os assessores e donos de

bingo também.

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Exatamente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - A segunda.

colocação de V.Exa. que nos reunamos agora, antes do depoimento?

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Não, seja

colocado em votaçáo o pedido de reunião sigilosa.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está em

votaçáo a reunião reservada requerida pelo nobre Deputado Vicente André Gomes. Se

todos estiverem de acordo...

O SR. (Não identificado) - Exclusivamente os Deputados ou o

pessoal...

O SR. (Não identificado) - A Assessoria da Casa poderá ficar

presente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai6 Cobra) - Está em

votação essa proposta, agora bem delineada. Se todo. e.tiverem de acordo, está

aprovada. Quero chamar, então, agora, o Comandante Rolim AdoWo Amaro para vir

depor. É o Pre.idente do 15 de Novembro. Peço desculpa. ao. Sr•. Deputado. porque

o no.so ambiente hoje não é adequado à presença de V.Exa••, ma. acontece que por

falta de deliberação, ante., da Comis.ão, da pauta, aqui .ó .e consegue plenário .e

nós preenchermo. a pauta. E como estamo. já com (inintaligivel) não temo. plenário

nem hoje, nem amanhã, nem no dia 24, porque demoramo. muito para saber qual é a

pauta. Sem pauta, a i1u.tre .ecretária não pode marcar.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Sra. Presidente,

volto a dizer, eu queria a presença somente dos assessores, do depoente e das

pes.oa. que e.tão acompanhando o depoente e fecher a porta.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Já pedi para a

i1u.tre auxiliar tirar - acho que todo o mundo já ouviu - o. acompanhantes de donos de

bingo, advogados de bingo....

O SR. (Não identificado) - E as pessoas que estão O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O que tem de

acompanhando o depoente na hora podem entrar na sala.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - É reservada a

quem?

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu pedi ao Deputado o

seguinte: eu acho que o pessoal de imprensa pode permanecer. o pessoal de

assossoria de gabinete; só as pessoas que são ligadas às pessoas que vão depor é

que nio devem estar aqui presentes.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - .Estamos

colocando em votação... A palavra "reservada" foi um pouquinho ousada. V.Exa. quer

dizer... Também não 'é porque tem imprensa. Ou a imprensa não fica? Então, é uma

reunião...

o SR. (Não identificado) - ... intramuros.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Isso é

expressA0 de padre. é uma reunião que não é bem um confessionário.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sra. Presidente, acho

que a intenção do Deputado Vicente André Gomes é no sentido de preservar o

depoimento de todos, que são muitos, para que as pessoas não tomem conhecimento

dos depoimentos dos outros. Então, aqueles que têm alguma ligação com as pessoas

que vão depor nio podem permanecer na sala.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Ficariam as

pessoas idanliflCld.. como imprensa e os Assessores da Casa e dos Parlamentares.

Qualquer outra pessoa é estranha.

advogado aqui é impossivel.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está certo. O

que mais? Muiher de dono de bingo também não fica, amante de dono de bingo

tambiim não fica, fiiha também não fica; ninguém fica.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Queria colocar;

os Assessores, as pessoas que estão acompanhando o depoente, no caIO do Sr.

Rolim, e.tá o Sr. Edvar Simões e quem mais?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulalli Cobra) - O.

acompanhantes do Comandante Rolim podem?

o SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA· As.ím não. Ou fica ou

não fica. Se não também...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaili Cobra) - E.tamo.

falando de dirigente de clube. É bem dWerente, i1u.tre Deputado Carios Santana. Ele é

dirigente de clube. E.tamos fazendo uma pau.a, aliás vamo. deixar tudo para o final,

só o. presidentes de clube e presidente. de entidades.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Entio para que is.o?

Então, abre a porta e chama todo mundo que e.tá aí.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Até prova em

contrário, Deputado Carlos Santana, o. dirigentes de clube não e.tio na berlinda.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA· Por mim, pode flClr

qualquer pe.soa; não temos nada para esconder de ninguém.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai6 Cobra) - Entio, está '

bom. Também concordo.
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o SR. (Não identificado) - Queria só colocar, Deputado Carlos

Santana, que existem advogados de bingueiros que estão aí fora, daqui de Brasília, de

São Paulo e de outros Estados, que querem acompanhar as declarações. E hoje, o

que acontece, Sr. Deputado? Está o Dr. Rolim aqui com os assessores deles. E

quando entrar o bingo de Belo Horizonte? Entra o depoente e os assessores do

depoente. É só isso, mais ninguém.

o SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai6 Cobra) • Pois não.

Deputado Cunha Bueno.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - A TAM sempre anda na

hora. Vamos escutar o Comandante Rolim porque já se passaram cinco minutos das

três.

O SR. (Não identificado) - Mas sÓ estava previsto para as três e

meia, Deputado. Chegou adiantado.

o SR. DEPUTADO CUNHA BUENO· Chegou adiantado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) • Nós, em

deferência ao Comandante, que é lá da nossa querida TAM; estamos dando

preferência a ele porque é dirígente de clube. E houve aqui até uma controvérsia,

comandante, se o senhor vinha ou nio hoje. Mas como nós tínhamos acordado que o

senhor viria hoje, então o seu depoimento ficou designado para hoje, de acordo com os

entendimentos anteriores. Mas V.Exa. está aqui hoje sendo privilegiado porque são

15h. Vamos dar a palavra ao ilustre Relator, Deputado Eurico Miranda. Eu me esqueci

do juramento

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Faço, sob a palavra de honra, a

promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Deputado Eurico

Miranda, Relator.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Em primeiro lugar, eu

quero dizer ao Comandante Rolim que é uma satisfaçio muito grande tê-lo aqui não na

qualidade de empresário e presidente de uma grande companhia de aviação que nos é

muito simpática, apesar de não ser do meu Estado, mas na qualidade de homem do •

esporte, homem que... empresário vitorioso que 8& interessou por ajudar o esporte, em

especíal o futebol, e que agora preside um clube de futebol, que é o~ de Novembro,

e que tem uma ligação com uma entidade que explora, que opera - vamos melhor

dizer - que opera com bingo na cidade de São Paulo. Esta é a razio - quero fazer

essa primeira colocação - esta é a razão pela qual nós não o convocamos, n6s, na

verdade, o convidamos para comparecer, porque a finalidade desta CP) é no sentido

de a gente objetivar para buscar onde estão as mazelas, onde estão os erros, para que

nós possamos aperfeiçoar, pera que efetivamente as entidades esportivas, no caso os

clubes e em especial os clubes de futebol, possam ter uma receita extraordinária em

relaçio ao bingo, porque a lei que permitiu o bingo tinha esta finalidade: dar aos clubes

uma receita extra, fora daquela normal de arrecadação de bilheteria, etc. E o bingo só

foi autorizado, só foi permitido e essa lei só passou porque a finalidade maior é esta,

que os clubes (ininteligível). E nós estamos, infelizmente. constatando que os clubes

não estão se beneficiando, na sua grande maioria, entidades, não são bem entidades

fantasmas, mas são entidades menores, é que estão se associando na exploração

desse bingo. Dito isso, quer dizer, vou agora fazer algumas perguntas ao ilustre

convidado no sentido de que nós possamos nos esclarecer. A primeira delas é se

efetivamente o senhor tem conhecimento de que o XV de Novembro tem um contrato

com o Bingo Liberty.

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Tenho sim, senhor.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O~ vem recebendo... O

senhor sabe que tipo de contrato é, se é um contrato com percentual, se é um contrato

fIXO, que tipo de contrato é que tem com o bingo?

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Eu tenho aqui, Deputado, eu

trouxe para a Comissão a cópia desse contrato, trouxe tudo. Agora, deixa eu explicar

uma coisa a vocês. Eu assumi o 'XV no dia 2 de fevereiro deste ano. O contrato do

bingo foi feito anteriormente. Eu, olhando o contrato e vendo suas implicações, a

primeira opção - eu nem sabia desse negócio, eu vim a saber que o XV tinha um bingo

alguns dias depois que eu tinha assumido a presidência do clube. E assumi a

presidência do clube, que são outras razões, depois, se for o caso aqui, eu e><plico.

Mas quando eu fui ver tinha lá um bingo e me deparei com o bingo. E o bingo, por si

só, já está ligado com coisas que não são muito claras na exploração dele em si (

mesmo. É evidente que isso me ofendia. Eu não gosto de estar ligado com nada que

não seja absolutamente claro, a minha vida é prova disso. Tanto que os meus

diretores na TAM, um deles que a Deputada Zulaiê priva da amizade, me disse: -

"Comandante, o senhor nio pode ser presidente de um clobe de futebol". Eu falei: -

"Não, o senhor vai me desculpar, eu posso, eu tenho que ser presidente de um clube

de futebol". - "O senhor não pode porque o senhor nio pode botar o seu nome nem o

nome da nossa empresa ligado a este negócio". Eu digo: "Não, eu posso por urna

razão simples: eu conheço várias pessoas da mais alta seriedade - podemos citar o

exemplo do Sr. Eurico Miranda, que é um deles, Telê Santana é outro - que fIZeram

seu nome dentro do futebol com seriedade. Então, não há nada que me impeça de.

tentar levar um pouco de seriedade a esse negócio que dizem ligado a uma atividade

paralela que é o bingo". Bom, eu me deparei com o contrato do bingo. Aí começamos a

estudar a sua revogação. E é isso, Deputado, que me chama a atenção nos contratos

dos clubes, porque me parece que o bingo é o efeito do que nós estamos procurando.

Vamos atacar a causa. A causa é a estrutura clubistica. Por quê? Porque o caso do

bingo do ~, com que o~ tem uma ligação... O~ recebe 26 mil dólares por mês

fixos, depois de uma negociação; antes ele recebia uma comissão que está aqui no
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contrato - nio me lembro de quanto, eu quero olhar aqui -, um "xis" sobre o lucro

apurada. Isso é uma piada, porque a despesa ninguém c-ºJ1trol~. ~-!eceita, sim, se

controla, mas despesa é incontrolável. E o XV recebe um fixo por mês. Eu digo:" ..

Olha, o XV não precisa desse dinheiro, vamos revogar esse contrato". Estudamos

revogar o contrato. As multas de uma revogação de um contrato que o clube recebe 25

mil dólares por mês chegam a 10 milhões de dólares. Quer dizer, é piada esse

negócio. Então, eu tenho que conviver com esse negócio até ele vencer. É um contrata

de largo prazo. É um contrato que não foi feito por nós. Hoje até beneficia - vamos

chamar - em 25 mil dólares por més, que o clube não..• Esse não é um dinheiro que

faz nem fi nem fá na vida do clube. Mas a causa geralmente é esta: são os dirigentes

que passam pelo clube e que não têm nenhuma responsabilidade com a entidade

clubística. Aí é que está ü "xis" da questão. Eu, por exemplo. me deparei com um

contrato de placas no estádio que dá 18 mil cruzeiros por mês, por ano, 18 mil

cruzeiros por ano e que vai revogar tem 500 mil dólares de mulla para revogar. Então,

alguém está ganhando com isso (ininteligível) plantou uma semente de largo aspecto.

Então eu quero dizer com isso o seguinte aos senhores: eu acho que a idéia do bingo

é perfella, o que não é perfeito é a sua aplicação. A idéia do bingo não é má. O Brasil

se bate contra o jogo, e eu sou radicalmente a favor porque vejo o benefício que o jogo

traz a várias cidades do mundo inteiro, sobretudo à TAM, que se beneficia disso,

porque toda semana faz võo charter para as cidades que têm jogo levando passageiros

que deixam de jogar aqui, deixar aqui o seu dinheiro. O bingo não deixa de ser uma

jogatina. Agora, se devídamente organizado..• A lei não pode prever tudo, a lei não

prevê a sua aplicabliidade para as pessoas. Então, o caso do bingo do XV é isso aí. Eu

tenho aqui toda a cronologia do que foi feito e estou à disposição dos Deputados para

qualquer pergunta. Agora, quero dizer aqui o seguinte a vocês: eu não entendo nada

de bingo, entendo pouco de clube, trouxe aqui o Sr. Edvar Simões, que é o dirigente

do XV, que toca o XV em nosso nome, porque nós entramos no futebol com o fim ciaro

e especifico de dar sustentação econômica a uma atividade que está perecendo e que

os clubes estão todos atolados em dividas, em situações difíceis, sem público. Os

clubes estão em situação de penúria, nós entramos com isso para poder ligar o nosso

nome à atividade esportiva, porque nós temos o entendimento de que o marketing do

ano 2000 passa pelo esporte. Não há outro caminho. É esta a razão. O esporte é o

ideal dos homens sãos e do homem de bem. Essa foi a razão de nós termos entrado no

esporte. E o esporte do Brasil é o futebol. Então, eu estou pronto, Deputado,

Presidente da Comissão, a responder aquilo que me for perguntado porque quero.

dizer, adiantar aos senhores que eu não sou um especialista nem em bingo nem em

futebol.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Comandante, veja bem,

está sendo da maior importância o seu depoimento e não como especialista de bingo.

Na verdade, nós não queremos nenhum especialista de bingo aqui. A importáncia que

eu já estou pegando no seu depoimento é a seguinte. Em primeiro lugar, apesar de não

ser nenhum especialista também em administração de clube, já fez uma colocação que

é da maior importância, no sentido de que se mudou o contrato e o contrato... o senhor

hoje, em vez de receber um percentual de sete ou de oito ou de dez ou de trinta por

cento sobre zero, porque Q lucro se fabrica, quer dizer, o senhor passou para uma

Importáncia fixa. E eu devo lhe dizer que, dentro do levantamento que nós temos aí,

em termos de clube de futebol, em termos de clube de futebol, com exceção do São

Paulo, é talvez o que esteja arrecadando mais em termos de participação no bingo.

Porque a participação no bingo por parte das entidades, primeiro, poucos clubes de

futebol estão tendo participação no bingo, a maioria desses bingos estão funcionando

baseados em federações de pára-quedismo, federação de malha, federação de bocha,

ligas do Interior, então... e com uma participação pequena, ao final do mês, da ordem

de 2 mil reais, mil reais, três mil reais. Então, é uma... Já tiro do seu depoimento um

dado muito importante, que nós já estávamos pensando nisso, de que tem que ser

obrigatória uma participação mínima. Quer dizer, se quiserem fazer em termos de um

percentual, há que ter para a entidade esportiva uma participação mínima. Outra que

nós depreendemos também do problema da responsabilidade do administrador

desportivo é que não se pode fazer o contrato com qualquer entidade esportiva. Eu vou

lhe dar um dado, por exemplo: quando se tem uma federação séria, com um bom

administrador - nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, uma Federação, que é a

Federação de Atletismo, que até agora, recentemente, teve uma maratona em São

Paulo e os três primeiros colocados são patrocinados por um bingo que tem uma

associação com essa Federação de Atletismo, porque tem um dirigente sério. Quer

dizer, na verdade, fez um bom contrato, tem um bom controle, arrecada. Há meses

que está arrecadando na ordem de 120 ou 130 mil reais pata a federação. Quer dizer,

o que nós estamos depreendendo - e acho que foi da maior importãncia ti eu nio lhe

vou fazer mais nenhuma pergunta, porque esse seu depoimento já foi da maior

importáncia para mim - é que o bingo é importante, ele está sendo mal aplicado, tem

de ser bem, tem de ser normatizado, tem que se impedir que aventureiroa se metam

nesse meio, mas que é uma fonte de renda alternativa para o clube da maior

importância.
O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Bom, eu só quero concluir duas

coisas, Deputado. Na verdade, os contl'átos foram "re-ratificados" antes da minha

posse como Presidente do XV. Eslamos fazendo lá uma certa reorganização da

estrutura administrativa do clube, mas já haviam sido feitas pelo presidente anterior

duas "re-ratificações": uma que o que o XV ganhava... a primeira delas era uma

participação sobre o lucro líquido, o que é um absurdo. Nenhuma empresa privada faz

um negócio desses. Depois a primeira "re-ratificação", isso não se sustentava, o XV

passou a receber 25 mil reais por mês. A outra re-ratificação, o XV passou a receber

3D, mas tem uma "re-ratificação" assinada que vai valer a partir de primeiro de janeiro

de 96,
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cujo eteno não temos ação nenhuma sobre ele, que o XIV voltará a receber 13%

sobre o lucro liquido e.tabelecido no contrato original. Eu nada posso fazer para mudar

i••o. Quer dizer, o lucro liquido será em funçio da consciência do operador.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ma....; pode-se fazer um

controle em cima dele, colocar alguém para controlar...

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Não há hipótese, isso não tem

controle. Inclusive, não pOllO impedi~lo de colocar em sua estrutura a sua família

inteira a••alariada. Como? O senhor pode controlar a recena e não controlar a

despe.a? Então, eu acho que uma das sugestões que poderia .er aqui: o clube terá

direito a uma comi.sio sobre a rentabilidade bruta do bingo.

O SR. (Não identificado) - Mínima?

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Acabou, porque aí, sim, acabou

o assunto.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Qual é o bingo

do qual o XV tem um contrato?

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Liberty Plaza, cujos dirigentes

não conheço e nunca .,. vi. Já peguei e.sa .nuação pronta e...

A SRA. PRESIDENTE (Deputado Zulaii Cobra) - Deputado

Vicente André Gomes, mais alguma pergunta?

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Na verdade, Sr.

Rolim, entendo a .nuaçio do .enhor, realmente ela é extremamente delicada. Eu

também não gostaria de estar à frente. Faria até que.tão de estar à frente de uma

entidade e.portiva com algo que tive.se retomo para o esporte, como foi proposto

pela Lei Zico. O grande objetivo da Lei Zico era e.se. Agora, embora não seja

advogado, seja politico e já tenha um certo tempo de võo, parece-me que se o senhor

detectar alguma. irregularid.de. na arrecadaçio de.se dinheiro, es.e contrato perde a

sua eficácia. Exemplo: vamos admitir que ocorre.se, o que não é o ca.o do Liberty,

até porque anali.amo. a documentação, há irregularidade., ma. não tem esse tipo de

irregularidade, mas vamos admitir que essa bingo estivesse captando recur.os de

lavagem de d/nhairo. Automaticamente, es.a clube .aria conivente na hora em que

ele recebesse es.e dinheiro. Só isso seria uma das razões para o rompimento

contratual, porque o lenhor, juridicamente, poderia conseguir provar que esse dinheiro

não ere lícito. E seria um. saída para o XV, uma saída honrosa. Só estou lhe

colocando isso pela angústia dentro...Quer dizer, primeiro a colocação brilhante,

honesta e .éria que o senhor fez. Preocupa-nos, pois o objetivo desta CPI foi único:

encontrar mecanismo que pudesse controlar e818 repasse para estimular o esporte no

Bre.i1. E, lamentavelmente, pela. visita. que tivemos, quase todos os bingos têm

irregularidade., a não ser o Bingo Arpoador, que me parece que tem tido uma

po.tura.•. No 1116. pa.sado ele racolheu 250 mil reais para a associação atlética - ele.
,

t6m tri. modalid.des e inclu.ive foi campeã numa maraton•. Preenche, pelo manos,

os requisnos do objetivo da lei. Evidentemente que essa lei it muito aberta, foi feita

com uma intenção, e a di.torçio dei. é muito grande. Para que o senhor tenha uma

noção, aqui em Brasília há casa. de bingo que for.m fechadas e os .eu. dono. foram

embora porque de.confiar.m que a CPI ia lá. Então, veja como o negócio está

totalmente truncado. Realmente it preci.o ter-.e uma av.liação séria, profunda, e na

reformulação dessa lei, par. que i.1O que o senhor p.... a demonstr.r preocupação

não ocorra com O. diretores de clubes D, conseqüentemente, também OI donos da

bingo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulailt Cobra) • O Sr. Deputado

já terminou?

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Só queria dizer o .eguinte,

Deputado, au evitei entrar numa pendenga jurídica. O senhor sabe como é esse

negócio no Brasil, é uma briga de dez anos. Se eu pudesse resolver de outra forma o

faria, embora eu .eja daquele. que pensa que 3 Justiça existe para dirimir dúvida.

entre o. homens de bem e colocar .queles que nio sio de bem na cadeia. Nio há

outro caminho. Mas aqui tenho um. informaçio, que é ••eguinte, Só para o senhor ter

uma idéia do que é isso: a rascisão sem causa ju.tificad. - é cláu.ula contratual

isso aqui. acarretará multa equiv.lente a 100% sobre todos os valores de.pendidos

pela empresa operador. com. e.truturação do bingo, para fazer o bingo,

atu.liz.do. monetariamente, e ainda multa no me.mo percentual, ou sej., de 100%

,
sobre a média do. valores apurados a titulo de lucro líquido. Então, .eria • forma de

de.cobrir o lucro liquido canceiando a ação. (Ininteligivel) com ação de perda, aí íamos

descobrir o lucro líquido. Mas eu não me atrevo a fazer isso.

A SRA.. PRESIÓENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Concedo a

pal.vra ao Deputado Carios S.ntan•.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA· Acho que o depoimento

foi extremamente importante. E .té também sai desse negócio de que dirigente é

coitadinho também. Acho que foi muito hone.ta a posição do .enhor em reiação a

essa questão da CP!. Acho que temo. que começar também, porque pa.sa uma

visão "coitadinho doa clubes, coitadinho dos clubes", mas vemos os clubes e os

alletas na situação em que se encontram. A partir de .gora, acho que vamos ter que

eliminar todos OI contrato. dos clubel que foram feilos. O que se levanta hoje, aqui, é

uma nova história do noslo bingo. A finalidade... O que é que e.tamo. fazendo?

Estamos fazendo as visitas in loco, dentro dos bingos. Hoje, começamos a inaugurar

um noVO tempo. Foi até bom, porqua como o .enhor entrou recentemente dentro do

clube e pegou um contrato, v.mos ter que começar • examinar os contratai dos

outro. clubes, porque aí demonstra que está havendO conivência do. dirigente. do.

clubes. Não vamos nós, aqui... Eu queria que o senhor trabalhasse isso, para a gente

nio parecer que fámbém - eu que sou uma dai pessoas que cobra, acho que há

muitos erraI ettodas essas coisas..... para não vir dizer depois: "Não, o clube não
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sabia, que não era isso e aquilo outro, e que o atleta, porque a gente quer beneficiar

o atleta. quer beneficiar o clube". Só que quem faz o contrato é uma pessoa fisica. vai

lá a••ina em nome de um clube. Acho que essa questão tem que ficar muito nítida.

Es.a questão o .enhor trabalhou multo bem. Acho que 6 isso. não precisa de

entender... Aqui também trazemos um montão de entendidos que. na hora. falam.

falam. falam.e quando vamos ver a realidade ê tudo mentira. Eles tenlam trabalhar

(inintelígível) • Acho que o senhor foi bem sucinto. não tenho nada a perguntar. só

tenho uma coísa a dizer. porque acho que hoje muitos dirigentes de clube também

estão nessa máfia. estão nessa situação. Se esse contraio for modelo para alguns

contratos dos outros clubes. então não dá para a gente ficar da forma como está.

o SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Deputado. se o senhor me

permne um esclarecimento. o futebol. vamos falar no futebol. porque não quero

entrar nas outras coisas. na bocha. no pugilismo. (ininteligível) está cheio de federação

fazendo aí. vendendo essas facilidades para arrecadar alguma coisa para manter a

sua finalidade básica. ou manter alguma vaidade de dirigente. ou até o seu padrão de

vida, não 6? Não estamos questionando isso. mas eu quero falar do futebol. a

fragilidade dos clube., pois o clube acaba fazendo esse tipo de coisa dada a

fragilidade da sua gestão. E não digo aqui ..., porque há dirigentes e há dirigentes,

há políticos e há políticos. há empresários e há empresários. Agora. o futebol. d.d. a

sua característica. está cheio de dirígentes que se valem do clube para se beneficiar.

Não 6 verdade?

O SR. (Não identificado) • Claro.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Isso 6 claro. Eu quero me

beneficiar do clube, por qui? Fazendo merchandising. mas eu preciso pagar o

salário dos atletas em dia e ter um relacionamento com os seus associados do melhor

nível. porque 6 assim que as coisas são. O que eu quero dizer para o senhor é O

seguinte. é que ê tal o estado de p.núria dos clubes brasileiros, regra geral. ê tal a

situação de dilapidação do seu p.trimônio que qualquer trocado serve. ainda que seja

impúrio.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Respeito muito a

posição - não 6 porque sou vasCfíno. mas está aqui o Deputado Eurico Miranda,

(ininteligível) pára de p.gar salário milionário. Uma das grandes questões é essa.

Temos jogado""s recebendo quinhentos... A gente tem que parar com esse negócio

nesse sentido. Aqui, neste País, só quem ganha muito, de acordo com o que a

imprensa diz. é Deputado. Deputado ganha demais. Para bater um comer ou um

lateral. acho que bato mais do que aqueles que estão lá. porque eu jogo minhas

"peladinhas" ás terças-feiras. à noíte. E hoje é dia. Porque o negócio é o seguinte.

para ganhar o que ele. g.nham... Estou .endo sincero. porque a gente tem que

parar. Acho que está correlf••lmo. Eu entendo. Sou de um Estado onde temos.

conado. o Olaria, numa .itu.ção.... todos aquele. times pequenos, o Campo Grande.

Mas também tem que ter uma política mais central. Não dá, para um País como este•.•

Hoje o meu filho já está dizendo: "Pai. eu vou ser jogador. porque pegar na ferramenta

como o senhor pegou. por muito tempo. jamais farei isso." Só queria deixar essa

questão para não parecer. porque aqui nós estamos... Sabemos, e aí há político•• há

dirlgentes...,para a penúria não levar a esse tipo de situação. O nosso grande rival.

que é o Flamengo, vai entrar numa "bananasa" enorme. com esse salário que está

pagando. e na situação do jeito que está. E. depois. vai chorar o qui? É melhor

ficarmos .. já que perdemos sete vezes, já nos recuperamos.. com um salário

minguado. e tem trabalhar naquele clube.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Sra. Presidente.

peço a palavra.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobra) - Pois nio.

Deputado André Gomes.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Tenho a

impressão de que o Comandante Rolim. salvo melhor juízo, poderia ser dispensado.

porque teve aqui uma postura transparente, clara e nítida, o que, inclusive, dignifica

o depoimento.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Considero-me

perfeitamente satisteno e acho que a CPI cOnsegue hoje. com o depoimento dele. o

primeiro depoimento - fora o depoimento do rapaz do Arpoador -. ou melhor. o

segundo depoimento transparente. sem subterfúgios. correto. digno. Acho que

precisamos ouvir outros depoentes, para que possamos nos aprofundar. Dai eu

solicitar. salvo melhor juízo. essa dispensa do Comandante Rolim.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Concado a

palavra ao Deputado Marquinho Chedid.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só para uma

colocação final, Sra. Presidente. Posso falar um pouquinho. porque estou mais perto

de Piracicaba. Sou de Campinas e o Comandante Rolim foi para Piracicaba e passou

por Campinas. Se eu estivesse n. Ponte Preta. não deixaria o senhor ir para

Piracicaba. de maneira nenhuma. Até saía da Presidência da Ponte para o senhor ser

o presidente. Queria falar sobre o trabalho que (ininteligível) de Piracicaba, dopois

que tevo o comando da TAM. Sabemos o trabalho que está sendo feno. a aplicação do

dinheiro nas categorias inferiores. Sabemos que o senhor comprou uma área muito

grande para fazer o trabalho com os menores. formação de jogadores. desde a

contratação de um técnico na lirea esportiva. o Osvaldo A1varez. que gosta de

trabalhar com garotos. Sabemos também. temos conhecimento, que o senhor assumiu

esse contrato. queria romper o contrato. e o senhor não admite o que está

acontecendo no Liberty. Foi muito proveitosa e muito ímponlante a vinda do senhor

aqui. Temo. só que agradecer. em nome do esporte. principalmente do futebol.



Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 04069

Preci..mos ter outros Rolins no futebol brasileiro, senão o futebol vai acabar,

comandante. O futebol está muito difícil, não entrou ainda, infelizmente, no Plano

Real. Se Deus quiser, no próximo ano deverá entrar no Plano Real, no esquema

financeiro, senão o futebol vai acabar. Eu só queria dizer que sou um avalista do

trabalho que o Comandante vem fazendo lá na nossa região, no comando do XV de

Piracicaba. Sabemos que o senhor pode ajudar multo o esporte. N palavras do

senhor vem de encontro ao que nós queremos na nos.. Comissão: nio queremos o

fim do bingo; queremos, sim, que o clube tenha o controle do bingo. Efetivamente sou

contra, já manifestei nesta Comissão, o intermediário. O clube tem que assumir es..

responsabilidade e não ficar preso a um contrato por cinco anos, com multas

absurdas. O intermediário tem que acabar. O clube tem que fazer, tem que ter uma

responsabilidade, ter o seu presidente, a sua diretoria, ter o seu conselho deliberativo

para fiscalizar, ter o seu conselho fiscal para analisar as contas. Al, sim, acabando

com o intermediário, vamos ter um bingo muito mais forte, como era Interiormente,

quando havia aqueles bingos de estádio, em que o próprio dirigente do clube fazia o

bingo no estádio para arrecadar, a cada quarenta e cinco dias, o dinheiro para pagar

OI seul jogadores. Na hora em que criou eSIa aberração do decreto do Sr. Márcio

Braga, regulamentou isso, criou toda essa abertura que se deu ao bingo de salão,

criou essa equipe espanhola que temos no nosso País, argentino, italiano,

paraguaio. ,

Encontramos de tudo, menos brasileiro e dirigente, pessoas que gostam do esporte. É

lÓilso.

O SR.DEPUTADO EURICO MIRANDA - Castaliano.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Casteliano, não é?

Então, encontramos illO, infelizmente. Tivemos Federação de Canoagem, Federaç.lo

de Luta de Braço de Ferro. Então, desvirtuou totalmente. Só quero agradecer.

Queremos que o senhor continue no esporte, ajudando o esporte. Um abraço.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sra. Presidente, apesar

de nio ter nada a ver, eu não podia perder a oportunidade de o Comandante Rolim

estar aqui para...

(Intervençio fora do microfone. Inaudível)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ...Nio. Pare isso ele já

eslá convocado há muno tempo. Mas as preferincias dele aio paulistanas ou são

paulinas, melhor dizendo, ou paulistas e, agora mineira. Canocas, ela ainda não

chegou, mas no dia em que chegar nos cariocas ele chaga lá...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Ternos certeza de

que vai ser prato e branca...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Quero aproveitar e fazer

uma pergunte ao Comandante Rolim sobra um assunto que é palpitante e que tam '

toda uma Ilgaç.lo com a estrutura do clube e alá com interesse do Deputado Carlos

Santana, que vi nes.. raiz o grande problema que os clubes enfrentam. O que o

senhor acha dessa Lei do Passe? Sei que o senhor chegou no futebol... O que o

senhor acha dessa Lei do Passe em relação ao clube e em relação ao jogador? Como

é esse tipo de coisa? Peço desculpas aos Deputados por eu aproveitar aqui a

presença do Comandante Rolim para ouvir a sua opinião, que é da maior importincia.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Deixe-me dizer ao nobre

Deputado Eurico Miranda que sempre gostei do futebol, mas em matéria de ser um

dirigente esportivo sou um cristão novo, sou recém-converlido às lides esportivas. Mas-

o que acho, Deputado, é o seguinte: estou vendo agora um movimento nacional de

alguns radialistas e de alguma parte da imprensa e até de parte do Congresso para

acabar com a Lei do Passe. Há inclusive pessoas já dizendo o seguinte: acabou a

escravidão no Brasil. Acho que é preciso olhar de perto um vizinho nosso que fez isso

recente, há alguns anos, e acabou o futebol nesse pais. O homem é o único animal

que se desenvolveu na face da Terra porque retém memória. Basta. dar um pulo em

Lima e ver o que aconteceu no futebol peruano. Acabou com e Lei do Passe, acabou

com o futebol no Peru. Por uma razão simples. O XV, por exemplo, tem mais de 100

garotos que estio desamparados na região, garotos pobres do Brasil Inteiro, que estio

lá comendo no refenório do XV, e o XV eslá fazendo uma estrutura para treinar '100

garotos, e que o XV dá escola, comida, tira os garotos da rua. Enfim, encaminha o

sujeito para uma profissão. k. vezes tem jogadores lá... Tem muitos dos Jogadores'

brasileiros que ficaram 6, 7, a, 10 anos no clube para depois despontar. Para cada

jogador desse que se revela tem 200, 300 .que se dispensa, e esses não aparecem. E

agora vejo esse movimento para acabar com a Lei do Passe. Acho que é só ver o que

acontece no futebol brasileiro. Quem é que eslá pobre: é o clube ou os alletas, ou os

dois? Fale-me de um ciube que tem dinheiro aplicado e que !em as suas finanças

saneadas? Um só. Fale uml Domingo eu' estava vendo o jogo, inclusive, e estava

vendo que tinha um clube que estava devendo 15 salários para os jogadores. Foi um

jogo transmnido domingo pela televisão. Entio, chamo a atenção desta Casa, na sua

pessoa, Deputado, para o seguinte: aquelas palavras que ma dissa um dirigente

esportivo a respeito de um técnico: olha, ruim com ele, pior sem ele. Acho que a sanha

ragulatória não deve baixar sobre uma coisa que eslá funcionando, que pode ser

melhorada. Acho que tem muno jogador que realmente é tungado por dirigente

esportivo. Mas é simples, também é só pegar o exemplo do que acontece na Argenllna.

Esta Casa tem meios para isso. Como é que é fena a transferincia dos jogadores no

futebol argentino? O contrato do jogador é liberado pelo sindicato quando se

deposnam os 15%. Acabou. É uma relaç.lo de causa e efeito. O que não se pode é,

em busca de algo indefensável, acabar com uma esbutura que tem funcionado e que,

mal ou bem, deu alguns campeonatos do mundo ao Brasil e deu uma pujança ao

futebol brasileiro. Ql'a pode ser melhorado, que pode ser buscada a estrutura

empre..rial, profissional, pode e_deve. Não há outro caminho, mas acho que acabar
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com a Lei do Passe é a loucura suprema, Deputado, já que V.Exa. me pediu uma

opinião.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Comandante

Rolim, gostaria de fazer uma pergunta a V.Sa. no seguinte sentido: por que o XV de

Piracicaba? É uma curiosidade que tenho.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Bom, deixe-me explicar,

Deputada, porque entrei nesse negócio de futebol.

A SRA. PRESIDENTE (Deputado Zulaiê Cobra) - Vamos lá, porque

estou curiosisslma.

o SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Vou explicar, e as pessoas

entendem. Um dia fui jantar com o Ministro Pelá, que é meu amigo e que casualmente

está abraçando essa causa do passe. Ainda não falei com ele, mas quero falar, porque

para mim é uma loucura esse neg6cio. Mas um dia fui jantar com ele e ele me convidou

para patrocinar o Santos, e eu falei: - "Olha, Pelé - e naquele tempo ele não era

Ministro e então podia chamá-lo de Pelé -, acho que o nosso contrato não há o que

discutir. Voei, por gentileza, manda o contrato do Santos com o valor que você arbitrar,

manda assinado, já está feito o negócio". E ele falou: - "Mas, fácil assim, Rolim"? Eu

falei: - "Olha, Pelé, fácil; com você não tem problema nenhum, o negócio está feito".

Ele perguntou: - "Mas não tem nenhum condição"? Eu disse: ''Tem uma". Ele disse: -

"Qull?lI Eu falei:- "Que voei volte a jogar. No dia em que eu estrear a camisa do

Santos com o nome da TAM, você vai estrear a camisa". Falou: - "Mas isso é

impossível" E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. A empresa aérea que leva o

nome do meu Estado não é a TAM, é uma outra. A TAM precisava buscar identificação

com o mercado paulista e o mercado paulistano. E fiquei com aquele negócio na

cabeça todos os dias. E falei: está aí, só pode ser um clube que leve o nome do meu

Estado, que leve o nome da minha cidade. Por isso chegamos ao São Paulo. Eu

procurei o São Paulo, eu busquei o contrato do São Paulo Futebol Clube para ligar São

Paulo Estado, São Paulo cidade, com a TAM, já que todo mundo pensava, até então,

que a TAM tinha linha só para Marília. Outros pensavam que a TAM era Transporte

Aéreo Marítimo. Nunca ouvi falar que submarino voa. Bom, acontece que comecei a

freqüentar as lides do São Paulo e comecei a ver coisas que na TAM eu faria dWerente.

Comecei a freqüentar as lides esportiVAS e vi que eu faria diferente e resolvi. Por um

dirigente do São Paulo, que me apresentou uma pessoa, conversamos e resolvi

assumir o YN. Confesso a V.Exa. que se eu fosse fazer isso de novo eu talvez

pensasse três vezes, nem duas seria, porque lá chegamos a não tinha nem baiança

para pesar os jogadores. Os jogadores não tinham nem chuteiras, nem toalha para se

enxugar, não tinha nada, era uma penúria total. Assumimos achando que era até muito

fácil, porque nas primeiras 15 rodadas, Deputado Eurico Miranda, do campeonato

paulista, o YN era o Iider do campeonato. Falei: mas como é fácil esse negócio, e

depois não era tão fácil assim, porque depois o XV começou a perder. Mas o que

queríamos era o seguinte: como o clube não vai viver dai rendas, que sio magras,

sequer paga os bichos, como o clube não vive da cota da televisão, que sequer paga o

salário de um mês, uma folha de pagamento, tínhamos que suplementá-lo com

patrocínio esportivo. Então, resolvemos patrocinar o clube. Para quê? Para revelar

jogadores e lá deixar e, com isso, fazer um clube competitivo, como se isso fOlse

possível. O jogador, por si só, pela sua ambição, também quer ir para outro clube,

quer ganhar mais. Por isso, a proposta do Deputado Carlos Santana é inexeqüível

porque o mercado é mundial. não é brasileiro. Quando se pára de pagar os jogadores

aqui eles querem ir embora correndo, e os nossos melhores talentos vão embora.

Bem-aventurados os homens que conseguem segurar aqui os talentos. Olha aqui um

deles. Então, é um negócio complicado es.a lide, mas espero que eu tenha explicado

à senhora.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Outra coisa,

Comandante Rolim. Esse contrato seu com o bingo é de quantos anos? Falam em 5

anos, eu não sei.

O SR. ROLlM ADOLFO MN'.,"{O - Deputada, se me permite, é de

contrato do XV, nio é meu.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Aliás, do XV.

Desculpa. O contrato do YN com o bingo...

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Ele vai até... Deixa-me ver aqui

a data. Espera um pouquinho que quero falar para a senhora a data da assinatura. Ele

foi assinado no dia 23 de junho de 1994 e vai até 60 meses, 5 anos. Eu trouxe aqui uma

ementa para Asenhora e se a senhora quiser ficar em mias.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está certo.

Agora me diga uma coisa: o senhor conhece o Bingo Liberty?

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Nunca entrei e nem sei onde

fica.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - É, mas o senhor

é responsável pelo XV de Piracicaba. O senhor sabe que a muita quem leva é o

clube?

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Sei sim, senhora.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu gostaria,

então, que o senhor, a partir de hoje, desse uma olhada no Bingo Liberty, porque...

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Ahl, a multa do... Se o bingo

não funcionar quem leva a ...Não, não sabia. Pensei que era a mutla da rescisão

contratual.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Não sabia? Eu vi

o senhor todo assim lépido... Aliás, o senhor é muito lépido e continua· lépido. Conheci

V.Sa. há 15 anos e nunca vi, o homem não envelhece, não esmorece, nio faz nada, IÓ
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enobrece. Entio, aatou dizendo Iuo .0 senhor porque o São P.ulo Futebol Clube tem

um. multa de 5 milhões de re.i., que o Secretário d. Fazend., Dr. N.kano, que esteve

• qui n. CPI, nia executa porque se for executar ele fecha o São P.ulo. E, por que o

Sio P.ulo tem ess. multa? Por cau•• do bingo dele, d. P.mplon., que, aliás,

conllnua com muitos problem••. Eles u.am cartel. que não tem o nome do clube, que

é de lai. A cartela tem que lev.r o nome do clube; ele. importam cartela da Esp.nha.

Enlio, Comandante, astamos dizendo Isso para o senhor porque quando o N.kano

veio aqui depor, o Secretário de Fazend. do Cova., ele f.lou o .eguinte: "Eu tenho 20

milhães de multas e ganhei, em 8 me.e., 1 milhão e meio". É o que .rrecad••

secretaria de Fazand. do. E.tados. É .ó o dinheiro de cu.ta, de cauçio, que o clube

p.g., quer dizer, o clube é ..., e que nio é n.da. Agora, em compen.açio, a. multa.

sia .ltíssim.s. Então, o .enhor preci.a re.lmente d.r uma olhada no Liberty. Houve

.qui n. sem.n. pa.sad. um. de.ignaçio d. CPI p.ra que o Liberty fech•••e uma

porte de comunicação do bingo para • bo.te, porque no Liberty - o Deputado

M.rquinho Chedid esteve lá, os outro. já .airam, o Deputado Eurico Mirand. não foi -

existe a boate, que tem uma comunicação com o banheiro 11 o banheiro tem uma

comunicação com o bingo. Entio, ali misturou bingo com boate, li o prêmio fica 'á

mesmo.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - M••, .e me permite a .enhor.,

sempra paio b.nheiro?

A SRA PRESIDENTE (Deputad. Zul.ii Cobra) - É. Sempre no

b.nhelro. Acontece que lá há mulhere••eminu.s, • prostituição corre .olta e, o que

é pior, pode ter explor.ção de menores, ate., etc. Inclu.ive o. donos do bingo

estiver.m .qul - for.m doi•• e di••eram o .eguinte: que não tem nada • ver uma coi.a

com a outra, mal OI Parlamentares estiveram lá, uma comissão que foi até lá

averiguar. li ne... comissão averiguaram muitas irregularidades, entre elal essa

questio. Entio, nós, .qui, dellber.mos, na quarta-feira p....da, que eles fech.....m

.quela porta ou então o CONTRU de Sio P.ulo de.... um documento que prov•••e

à nos, d. CPI, que aquel. porta nio pode .ar fechada porque é porte de incindio. O

Daputado Vicente seiu .gor., foi e uma outra CPI, mas ele dizia aqui .os dono. do

bingo que se peg.r fogo naquel. bo.te ou naqu..le bingo não tem p.r. onde correr,

porque .s portes se comunicam. Quer dizer, não é bem um. porta de incêndio, de

said.. Enfim, e.tou lhe diz..ndo i••o, Comandante, porque apreci.mos multo • su.

conduta, a lua maneira d. lef li seria bom que o senhor fosse até lá e exigisse

porque o senhor tem um convênio, o .enhor tam um contr.to, o senhor também é

rasponsável pelo bingo. Então, .s sua. nolt ficarão melhores qu.ndo o senhor for

.té lá. se o senhor qui.er convidar .Igum , o Deputado Marquinho Chedid, eu vou

também juntamente com ele, para vermos .e o bingo melhorou após • int..rvenção dos

ilustres P.rlamenteres que lá e.tiveram.

O SR. (Não Identificado) - Por i••o preci~ acab.r o intermediário,

Pre.ldente.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr.. Pre.idente,

permita-me, par. não deixar o no••o Com.nd.nte Rollm multo preocupado, dizer que

e••a. multas que a Secretaria de Fazend••pllcou .ão decorrente. - e a maioria dei••

e.tão com recur.os - de uma taxação muito forte que há lá no E.tado de Sio Paulo,

que foi.té através de uma lei, que e.tá .endo revogada, que, de repente, vocé

e.tava pag.ndo mais do que o v.lor d. cartela. Porque há bingo lá que a cartela é 50

centavos. Você pag.va 58 centavos de impo.to, então el. e.tá sendo... Ela. for.m

oriundas di••o e têm recur.o. em relação. i.so. Ma. a .u. preocupação - nio até do

i1u.tre Comandante ir lá, ma. de mandar um repre.entante - é de ver .e efetivamente

o bingo que tem ligação com o XV de Novembro é apen•• bingo, não tem também

outr•• coi••s .ssemelh.d••, que foram con.tatad.s.

A SRA PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Bom, eu dou a

p.'avra ao Deputado Nel.on Otoch.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sra. Pr...idente, Sr.

Relator, Comandanta Rolim, é com muita .atisfação que eu revejo aí o velho amigo

Rolim e queria pen~enclar-me por nio ter ouvido a expo.ição. Ma. eu .into que o

Comandante Rolim ii um e.tranho no ninho, ou .eja, conhecendo o .eu p••••do e o

seu presente d.. lutador, de .ério, de ..mpreendedor, V.Sa., por força de injunções

ante. comelld•• pelo clube que hoje pre.id.., e.tá entrelaçado com e••• empre.a do

bingo que por nó. é m.i. conhecida como Liberty. Eu havia pedido, há pouco, ao

••sessor par. pedir ao Deputado Eurico Mlr.nda, pen.ei que isso que estava n••

mão. d.. V.S•. era um contrato; ma. não é um contrato, é um re.umo de um contrato,

em qu.. aquilo que eu gostaria de ver no contrato me parece bastante evidente ne••e

resumo.

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - É uma emente.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - A Sra. Pre.idente já alertou

o Jabaquar. (?) .obre a nece.sidade de o XV de Piracicaba exercer uma melhor

fiscaliz.ção em relação ao Liberty, de vez que toda. •• penalidade. .ão de

re.pon.abilidade do clube e não da empre.a promotora do bingo. Ma. o próprio

contrato que o XV de Piracicaba mantém com a WR - Promoções de Negócio e

Comércio Lld•. m.. parece que, ao final do. trabalho. desta Coml••ão, dará o suporte

legal para r.scisão do contr.to. Porque o contrato, i••o aqui é apenas um re.umo, e lá,

explicitamente no contrato, deve dizer: MA rescisão somente se dará por justa

causa, motivo grave fi devidamente comprovado." Maia adiante, na "re-ratfficaçãoll de

1- de jafll!liro de 95, diz também no resumo que a solução para rescisão deste

contr.to é a ca"açio da licença pelo poder concedente, caso .ejam apurad•• por

e.t.. irregul.ridede. cometida. pela empre.a operadora. Então, tenho eu a impre••ão

de que o XN de Piracicab., .0 término dos tr.b.lhos de.ta Comi••ão, se .ntes por

algum•• providências na área fazendária ou policiai do E.tado de São Paulo não .e
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efetivarem, dará condições para rescisão do contrato que mantém com a WR •

Promoções e aí, certamente, escolherá uma ave compativel e, talvez, da mesma

plumagem de que os tucanos são próprios para que possam estar juntos. Era essa a

observação que queria e ratificar a alegria de ver V.Sa, aqui prestando depoimento

nesta Comissão. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaié Cobra) - O Deputado

Nelson Otoch é do PSDB do Ceará. Por isso é que ele está falando tucano, tucano.

o SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Pois é. Depulado Nelson, eu

tenho muito prazer em revê-lo, é uma grande alegria, mas o prazer se renova na

medida em que o senhor me transmite boas notícias. Nós, talvez, numa situação como

essa, qul!t venhamos a ter no futuro, preferíssemos continuar fazendo o nosso vôo

solitário. Essas coisas não nos move, apesar de que eu - quero, desde logo, dizer ao

senhor - sou radicalmente a favor da legalização do jogo no Brasil.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH· Eu estava • só para uma

observação - aqui, no plenário vizinho, e me disse o Depulado que chegou a ouvir a

minha voz lá, numa intervenção. Acho que era gozação do companheiro do Rio de

Janeiro, Exalamente hoje é o prazo último da Comissão para legalização de jogos e

cassinos no Brasil. Foi uma Comissão Especial instituída pela Cãmara dos Deputados,

para onde foram os quatorze projetos que tramitavam na Casa envolvendo todo tipo

de jogo, e eslamos apreciando e vamos oferecer um relatório. E o caminho, embora

não concluso, é francamente tanto favorável à abertura de cassinos como à

legalização do jogo do bicho, talvez com a denominação de jogo dos números e outras

coisas mais.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado, já que V.Exa.

não registrou, vou registrar que V.Exa, é do Cearà,

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu já falei...

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA -~, mas tem que deixar

isso bem claro. E tem uma cidade chamada Fortaleza e que...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Será que é pela minha

pinta de matuto que todos já sabem que sou do Ceará?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, não é por causa

disso. ~ para ver se...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Vocês do Rio de Janeiro e

de São Paulo gostam de maltratar o Nordeste, né?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, é para ver se a

TAM .e interessa, Deputado.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - A TAM já está no Ceará,

Deputado Eurico Miranda.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, tudo bem.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaie Cobra) - ~ que o nosso

Relator estava ao telefone celullH" é uma desgraça o telefone celular - e ele não ouviu

falar qua é do Ceará. O Padra Roque tam uma pergunta, agora, Deputado? Poil não.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - É mais uma observaçiio. Ao

Comandante Rolim, a legalização doa jogos do bicho deve ser ablolutamente

condenada, porque vai perdllT o charler toda lamana...

o SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Pois é, Padre, mas deixa eu

dar uma infonnaçio ao lenhor. Por força da minha profissão, fiquei agora dez dias em

Las Vega.. O senhor há da estranhar, dizer: mas o que esse sujeito foi fazer em Las

Vegas? ~ que tinha uma convenção de fábricas de avião do mundo e me convidaram

para visitar, lá, alguns l!lIMl e fiquei dez dias em Las Vegas, o que não me impediu

de, dois dias consecutivos, ir à missa, porque bem perto do meu hotel tinha uma igreja

Iindisslma e eu lá fui, Agora, é notável o seguinta: como o dinheiro envolvido neSSas

operaç6es provoca outros desdobramentos. Porque eu vi uma coisa em Las Vegas

que me deixou fascinado egora. Para que a cidade nio ficasse cada vaz mais uma

cidade maldita por estar ligada ao jogo, os promotores da cidade e a cidade em si

mesma estio transformando-a numa cidade de evento. de longo prazo. E hoje está

cheia de hotéis e de grande. projetos na área da construção, do entretenimento da

criança. E é notávellslo. ~ evidente, o jogo está legalizado em Las Vegas e localizado

em Las Vegas, o que me parece a sabedoria dessa questão. E eu fiquei

impressionado, Pre.idente, por uma razão simples: a Espanha, que é sabidamente um

dos paí.es que mais procura atrair turistas na mundo, atrai 20 milhões de turistas/ano.

Saba quantos milhões de turistas/ano via em Las Vegas? Quarenta milhões de

turistas/ano. ~ o sonho de todo americano e de toda pes.oa ir a La. Vegas. Os

melhore. ahows do mundo estio em La. Vegal, ahows em que se preci.a ir com a

família, porque sio familiare•. Entio, joga quem quer. Fiquei impres.ionado com isso

e confesso ao .enhor que fico muito tri.te de ver brasileiro., fretando os aviões da

TAM, levar o real ou o dólar para Assunçiio, para Punta Del Leste, para os cassinos

do. paí.e. limítrofe•. Gostaria de deixar e••a riqueza aqui. ~ só por is.o que eu IOU a

favor.

O SR. (Não identificado) - Comandante Rolim, eu queria dar só

uma informaçiio de curio.idade oi V.Sa., ao padr., ao. demai•• TIrando o mercado

americano, o terceiro mercado mundial do. cal.inos do. Estado. Unido. vem do

Bra.i1. Primeiro, Japão; .egundo, Coréia; terceiro, Bra.i1.

A SRA. PRESIDENTE (Depulada Zulaii Cobra) - Imagina o

dinheiro no.1O como vai para foral

O SR. (Nio Identificado) • Vamo. deixar e••e dinheiro aqui, nós

somos tão pobre.1

O SR. (Não identifICado) • Primeiro é o americano. O próprio

americano é o principal mercado do. ca.slno....
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(Intervençõe. p.ralela•. Ininteligívei•.)

A SRA. PRESIDENTE (D.putad. Zulaiê Cobra) - Com todo o

r.speito ao Deputado Padre Roque.

o SR. (Não Identificado) - Depoi•• externo. Primeiro. J.pão;

••gundo. Coréia; larceiro, Brasn.

A SRA. PRESIDENTE (D.putada Zul.i6 Cobra) - Deputado Jovair,

um minuto. um segundo...

o SR DEPUTADO JOVAlRARANTES - Só quero fazer um.... já

que o Comand.nla Rolim já r.cebeu tanto convila aqui.

o SR (Nio idantifteado) - ~ presldenla do AIIético.

o SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Ah, que bom Deputado, não

conhecia ele.

O SR. (Nio identifICado) - Do Atlético de Goiás, não é do

mineiro.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Quero aproveitar e fazer

o convite e deixar a cami.a do A1lético Oninteligível) para que aTAM...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zul.i6 Cobre) - Vamos encerrar,

então, o depoimento...

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - Ante. de encerrar, Deputada,

go.taria de pa.sar á .enhora, se me permite, na primeira convocação que a .enhora

me fez, eu estava no exterior, tenho aqui a cópia do p....porte...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada lulaii Cobra) - Não, o senhor já

mostrou o ate.tado médico d. segund••

O SR. ROLIM ADOLFO AMARO - E a .egunda eu estava

em tratamento médico. Está aqui também o atestado. De forma que na terceira

convocação estou aqui pre.ente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - A segunda nó. já

tamo•. A primeira nó. nem .abiamos (ininteligível)... Bom. nó. vamo' encarrar. enlio.

o depoimento do Comandante Rollm, agr.decendo ••ua presença, contando com a

.u. colaboração .e a CPI, por acaso. necessitar de nova. llllplicaçõe. 00 novo.

esclarecimentos. E v.mo., então. ch.mar o próximo depoente.

O SR. ROLlM ADOLFO AMARO - Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada lulaii Cobra) - Vamo. cham.r o

Sr. Eduardo LIns Me.qulta Fonte Bo•. Ele tem .vião ás 18h. E.lá preocupado. aqui, o

Sr. Eduardo. Sr. Eduardo, por favor, o senhor leia o termo de compromi.so ao

microfone.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· Pois nio. F.ço.

.ob a palavra de honra, a prome••a de dizer a verdade do que souber e me for

perguntado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai6 Cobra) - Pois não. Dou a

palavra, agora, ao D.putado Eurico Mirand., Relator da CPI.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Eduardo. o senhor é

respon.ável pelo Bingo Star, em Belo Horizonte, em que sentido?

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA • Sou

responsável pela área .dministr.tiv. do Bingo Star.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor nio é sócio do

bingo?

o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Não.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor é apenas

admini.tr.dor?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA -Isso.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Qual é a sua... A sua

funçio, lá. é de administrador do bingo?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Isso,

exatamenla.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Qual é a empresa que

opera, lá. com o Bingo Star?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - O Clube?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A empresa.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· ~ SM - Games.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - SM • Games?

O Sft EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - ~,

Equip.mentos e Perticip.ções L1d•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Qual é a constituiçio?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - São dois

sócios: 5elfice e M.ster Gama•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O quê?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - SelflC8 e Master

Game•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Selfice, é o que, pessoa

jurídica?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· Pes.oa juridica.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quem é Selfice?

Tr.nsforme i.so numa passoa física. Q~em é o princip.1 sócio do 5elfice?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· Selfice é Alpino

e Varona. também dual pessoa. jurídicas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Hein?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Selfice é grupo

Alpino e grupo Veron•.
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o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quem é grupoAlpino?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Grupo Alpino

seria um••mpr.s. do grupo Coce-Cola, Ergominas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Voei v.i ler que me

chag.r num. p.ssoa fisice. Voei pods ir como voc6 quiser .té que voc6 me diga um

nome.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Tudo bem. É

p.ra cheg.r .té • p.sso. fislca. A Ergomin.s, ai. é presidida por Luís Cláudio Poças

Gonçalv••.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Luis Cláudio Poças

Gonçalves, Esse é o primeiro nome: Luís Cláudio Poças Gonçalve.? O outro grupo,

qu.1 " que voc6 f.lou?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Veron•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Me di uma pesso. fisice.

de.se ••

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA • Edu.rdo

P.reir. Silva.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eduardo Pereira Silv•.

Esse era do Selfice, E do Gama.?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Mast.r Games.

É Marcelo Diniz.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ahl, eles foram sócios?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Exato. Foram

sócios d. M.ster G.mes p.r. nos passar a tecnologia.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Dessas pessoas fisieas

toda. que o senhor mencionou, qual"; • que, efetiv.mente, pode f.lar algum. coisa

sobre bingo?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Foi d.ixad•

• 0 nosso encargo ••dministração do Bingo, nio é?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Qu.1 é a pesso. fisiea a

que o senhor se reporta?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Eu me reporto

a todo. OI sócios.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Entio, eu posso intimar

qu.lquer um deles quo eles sabem que o senhor se reporta a eles?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - É ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quero que o senhor me

diga um. pessoa • quo o senhor se reporta, porque os .ócios sio pessoa. juridieas.

Eu qu.ro um sócio, pe.soa fi.ice, e que o ••nhor s. reporte, porque.u nio quero que

ele chegue .qui e diga quo ele nio t.m nenhum conhecimento do .ssunto. Enlio, o

senhor d.ve se reportar. uma p.sso. fisica. O s.nhor disse quo se reporta. todos os

sócios.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Marcelo Diniz. O senhor

nio tem conhecimento d. nenhum estr.ngeiro que tenha .Igum investimento no bingo? todo. os sócios.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sim, •

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nio, .ócio,

atu.lmente, nio. Houve um transf.rinci. de tecnologi....

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Atu.lmente? Entio,

•ntigamente, quem era?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Eram p.ru.no.,

um.

Pereira Silv•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Diga-rno o nome d.le, de

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Edu.rdo

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Enlio, pronto. Eduardo

Poblete....í, .u teria que ver até 'no contr.to soci.1.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M••, então, os primeiro.

oporacloras foram peruanos?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nio, .Ie. no.

passaram. tecnologi. de bingo que, .té enlio, ar. d.tid. por .sp.nhóis e .rgentinos,

.qul no Bra.iI.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - EI.. p....r.m •

tecnologl.? Mas, veja b.m: .Ies foram contr.lIdo. p.r. p••••r • tecnologi. ou ele.

oram o. operador•• de bingo?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Em principio...

Nio, .Ie. nio .r.m operadores. Eles se tom.r.m .óclo. da Master G.m.s, .travé. do

Sr. Poblat•..•

Per.ira Silv•. Eu só queria quo ficasse ... Vou, depois, subm.ter à Comi.lio nós

convocarmos o Sr. Eduardo Per.ira para depor. O senhor está d.sde o inicio da

op.r.çio?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - D.sd. o

inicio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor tem... Pelo

sistema de compulldor?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Tem o

1IOf!ware O senhor fai. do controle do jogo?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É, do control. do jogo.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sim,

computador.
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o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Aquelas rodadas iniciam

e terminam a clda dia ou tam uma seqüência?

o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nêo. Existem

atas.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim.

o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Atas de clda

jogo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o computador, quero

saber o seguinta, em uma linguagem muito simples, sam ser uma linguagem técnica:

voei começa o dia, tam lá Rodada 01, ai, tal, e termina lá na Rodada 85. ~ assim todos

os dias?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor sorteia carro?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - No bingo, sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor dá prêmio

extra?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O valor do prêmio extra

aparece nesse relatório?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sim,

determinados prémios extras, quando i provlamente colocado, ele aparece, sim, no

relatório.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Vaja bam a pergunta qua

estou fazendo, também em uma linguagem simples.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - OK.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Para que o senhor possa

dizer o que o senhor sabe. Quando o senhor dá, por exemplo, um prêmio, vamos uma

hlp6tase: o senhor dá um prêmio extra de 2 mil reais. O valor aperace naquela rodada,

na rodada, vamos supor que seja na Rodada 17, aparecom 2 mil reais ou aparaca

efetivamente o que o senhor vendeu?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Não, aparece

.... O relatório tem duas part... Ele aparece efetivamente o que eu vendi em prêmio,

que é desUnar, e aperece embaixo o prêmio extra, caso tenha saido.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Vaja bem. Eu quero me

fazer entender.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Pois não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O bingo lá, o

computador lá, aquela máquina, ela marca o seguinte: tantas cartelas vendidas, 100

cartelas, 132, tanto arrecadado. Quando o senhor dá um prêmio extra, não importa o

valor, o senhor disse que o senhor di, o senhor dá um prêmio extra, por elCllmplo, de 2

mil reais. Vai aparecer lá que o senhor está dando um prémio de 2 mil reais ou vai

aparecer qua o senhor vendeu 100 cartelas, 101 cartelas, no valor de 1 mil e dez

reais?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - O que aparece

no relatório, primeiro, o que eu vendi de cartela.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sei.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Em segundo,

abaixo, no retalério, aparace lá, se for o primio extra, apa~ce o valor.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - (Ininteligível)

complementaçio?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Exatamente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Muito bem. O senhor

sabe qua o senhor tem que descontar, reter o Imposto de Renda ...

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA -Trinta por

cento na fonte.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Sobre o valor que o

senhor dá?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - IslO aparece no seu

relalério?

O SR.EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA - Aparece

discriminado o valor do Imposto de Renda.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Outra coisa, o senhor

sabe que o senhor quando dá um carro...

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Apesar,

desculpe-me, debca-me só complementar.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Diga, diga, pode dizer.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Apesar que

na totallzaçio o prêmio extra não sai, porque a gente não tem esse controle. Mas ele

sai destacado e é lançado como prêmio extra.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sai no total do dia?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - No final do dia

eu tenho um relatório ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· ... e tem o imposto?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - E retenho o

imposto.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor, quando dá

carro, o senhor Ilnça também, faz também a retençio do Imposto sobre o valor do

carro?
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Ó SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Vinte por__

CIllIO (inlntellgível) n. fonte.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA -SOm o valor re.l'do

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Qu.1 i li p.rticip.ção

da... TIulo E.porte Clube na arrecad.çio?

O SR.EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA - Pelo contrato

_ 0ll1Obre o v.lor de uma nota filcal do carro?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Todo.

1Ubfaturado?

dele, 12% lObre o valor líquido, porque 65% aio de.tinado•• primio. e Impo.to••

como o aenhor bem ..be. E, do. 35%, .io dado. 12% para o Teuto, apurada •

delpO" com o jogo, que i deopen de pe.soal.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quer dizer, o senhor

nio ... voc:iI nio 16m ... nio i do lucro. N. verdade, o ..nhar dá 12% do. 35?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Depurad••••

de.pe... com o jogo, que i de pe.IO.I.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nio, 1••0 nio I.m

dapurado. Veja bem. Sobr.m 35% .qui. Qu.nto i que o .enhor dá do. 35%? Delle

lotai, quanto o aenhar dá p.ra • entidade?

O SR.EDUADO LINS MESQUITA FONTE BOA - No fin.I, • conta

fICO por voIIa de 3% do bruto, para ficar mai. fácil. Maia ou menos, no mil paliado,

cerca de 31, 32 mil reaia.

O SR. (Nio ldantiflCldo) - Com o fetur.mento de?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - De 1 milhio e

- Todo.....O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA

limo bingo?

o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nio, 10m o

V8Ior da note fiscal, que i emitida •••

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· TodOI? Tudo bem, .llou

enIendendo. Todo. o. carro. que vio para o .enhor via paio valor... nanhum v.1

o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA -V.lor de

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA - Atualmenta,

111ft dil'llol. Indireto., carca d. 200 funcionário•.

1IlIICIdo. Nio, v.lor d. mercado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· É... quanto. funcionário.

reglstradoe. 92 mil.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • O ••nhor tem

lIUIorizaçio da s-.tarla da Fm:enda para funcionar?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - T.mo.

1IUIorizaçio, .Im.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANOA • Qu.1 i • antIdade

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O unhor lem contato

perma_ com o Sr. Eduardo?

O SR. EDUAROO UNS MESQUITA FONTE BOA - Sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Qu.li o nome dele?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA -Edu.rdo

lIPDrIiVlI que ... Pereira.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - ~ o T.ulo

EIporIe Clube, que foi campeio de va"l.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quer repetir?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Teulo

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Edu.rdo Pereira?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - 1.10.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Nio, o nome completo,

&poria Clube. Ó SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Eduardo

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - TIulo?

O SR.EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Campaio

mlnIlro da 116111.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O que mal. que ....

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nataçio, tini.,

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O unhar oabe, o aenhor

pIItIclpou de~ n.goclaçio com o Teulo ou nio?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nio,

ríio c:heguIi • participar da negocleçio.

Peralr. SIIv•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • O Sr. Eduardo Per.ir.

Silva. Nó. vM1os... D. minha paria, estou ••tilfeilo, porque nó. vamo. só confrontar

li inforrnIlç6Ia que o ..nhar preatou, ma. o oenhor, como tem contato permanente,

nóI _ mandar, mas o .enhar i' v.1 ••r o porIa-\IOZ do Sr. Eduardo Peraira da

Silv....

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - ... Perelr.

Silva.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA·... elli convocado.

~aqul._CPI do Bingo.
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o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Pois não.

Ok.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • E.tou .atisfeito, SI"

Pre.idente.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulai;; Cobr.) - Deputado

M.rquinho Chedid.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Queri. falar o

seguinte: nós estivemos lá na diligência, fomos até muita bem recebi~os. quero deixar

uma coi•• bem cl.ra, fomo. bem recebido. lá.Nó. temo. toda. a. documentaçõe.,

inclu.ive o relatório de faturamento, Sr. Relator, que o Tribunal de Conta. e.tá

analisando, relatório com o faturamento dos últimos seis meses, mais ou menos,

alguns mese., com o levantamento que o Tribunal vai fazer. Ma. o .enhor di••e que

fatura em tomo de 1 milhão, 1 milhão e 100.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - É, o

faturamento de .etembro, 1 milhão e 92.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Qual foi o maior

faturamento de.te .no? O .enhor deve .e lembrar.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Se não me

engano, foi em janeiro, acho que foi janeiro, foi 2 milhõe. e 100.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Doi. milhõe. e 100.

Toda. a. rodada. recolhe impo.to?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Toda•.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Toda.?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sem exceção.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - No relatório, na ata?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sem exceção.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - A ata, inclu.ive ...

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Não... O que

tem. ata?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não, tudo ... O que

con.ta na ata é o que o .enhor recolhe de impo.to?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - É recolhido, é

recolhido.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O .enhor prestou

juramento, não é?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Pai. não.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Queria...E.ta é a

ata?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - E••a é uma

da. ata•.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Uma da••ta•.

Então, queria pa••ar p.ra o Sr. Relator. Pela. informaçée. que o lenhor deu agor....

Exi.tem todo. o. valore. certinho.?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nós.

recolhemo.... Vej., é o que f.lei. Nó. r-.:olMmoa todOI o. premiol extr••, 11m

dúvida.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E.tou perguntando: o

quee.tá na ata, o senhor recolhe impo.to?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Veja, é o que •

falei, esclarecendo para ele.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Veja bem o que o

.enhor e.1á me re.pondendo.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Eu ui o que

e.tou respondendo. É... No final, a. rodada. extra....

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nio, e.tou

perguntando......

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - O que

compõe...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - As rodada. extra.
'.

e.tão no relatório?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Pai. é, é o
·;1,

que eu falei. No final, na compo.ição final do relatório, onde só e.tão o. v.lore.

arrecadado. com venda de cartela., com venda. de cartela., Ok? Quando eu não

vendo cartela, eu não vendo cartela, aí não tem como compor. Porém, nós pagamo.,

veja, nó. pagamo. o impo.to .obre o bem que é lorteado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E.tá bom. E o que

e.tá na ata? Então, i••o, quando você paga o bem, vocii não vende. cartela ...

O .8R. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Eu

(ininteligivel) como prêmio extr•.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Tudo bem. Vocii e.~ "

dizendo que paga, e não e.1á n••ta?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Não. Ele não

entra no final da compo.ição porque...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não, nio, .ó um

pouquinho. Entra na ata ou não entra na ata? Entra no final da .ta?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - É o que e.tou

tentando explicar. Nãol O que entra no final da ata, que é • totaliz.ção que tem ai, .io

prêmi~. arrecad.do. em dinheiro, são o que vendi de cartel., o que vendi de cartel•.

o que o senhor está ... Deixa-me só esclarecer.
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o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - NIo. nlo adianIJI

acar-. o Hnhorl' f.lou. O ..nhor quer •.a.-, pode .1Cle..-. VlIlI1O. ouvir.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - NIo. deixII.u

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Já .. enrolou.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Qullldo.

lIIftII troclI, nóa llIIilImoI um vai. cartll.. ., trocado por CIMlI no jogo. 1.10",0

lIrnculloperll o~.

O $R. DEPUTADO MARQUINHQ CHEDID - Por que nlo 11m

o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Porque' lIlIIIl

fcII1M de genlIllrlIir mel. público perl o bingo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Ahl Voc:h pegam

IIIO?

o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - N6. p.g.mo.

oHm.

o SR.DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Voei. dio?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - NÓI d.mo. o

111m. SorIHeIo...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E nio ••Iá

prejucllcencIo o clube? Nio ••Iá prejudiCIndo o clube, que nlo ••Iá arrecadando? 1..0

nI6 fora do fnnrnonlo?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nio. me. nio

alou prejucllcencIo o clube. Eu ••tou tenlJlndo eumenlJlr • minha .rrlCldllÇlo...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Entio. tudo o que

nI6 111111. li lanhar recolh.lmpo.to?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Tudo o que

.... 1II1tl1. lU recolho Impollo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Entio. queria pe...r

perII o Sr. Relator ume. do dia 5 de outubro•••Iá certo?

O $R. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mo me pennltI um

.......
O $R. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O. ..nhor.s me

pIIIlllWm um 1J*lI. O ••nhar dis.., qu.ndo Ih. pergunlldo, quando lU lha pergunlJli

lObrI OI primlclIllCIrU. o Hnhor me dls.. que recolhia o imposto Iobre 1.10.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Recolho o .

impOslo.

. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANOA -. VejII bem. o lanhar tem

que reeolher lmpo.lo nio' Iobre o que 'vendido. 'Iobre o que , dedo IImbám.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Exato.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O unhor nio t.m o

dirllto d. der. O lanhor .cabou de dizer...

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Eu recolho

lmpo.to.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O ..nhor IClbou de

dizer .í que o lanhor dá um vale carlll•. O senhor recolhe imposto IObra .... vale

carllle?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - NIo. nio. veia.

.u recolho sobre o bem que .u dou. O v.l. carlll. é .peno perl ela concorrer 10

bem.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, ma. o ..nhor

recolhlllObrl àquel. valor?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Sobre o b.m,

.Im.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - S6 qu.rl•••ber 1..0.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Eu recolho

IObraO...

O SR. OEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Agora. lU s6 queria

deilcar per. o Sr. Relalor que pel••Iag.çio do Sr. Eduardo el. nio ••Iá ••ndo.... nio

••Iá f.l.ndo a col•• correllmante, Sr•. Pr••id.nta. porque n••11 .preendid., do di. 5

de outubro••xI.tam .Iguma.... na .11... Porque" o .eguinte: faz ••1I...Quando ele

f.l. lá .mbaixo. no s.lio, e n6. fomo. na p.rt. d. cim.. que é o etctit6rio. •

.preendamo. a •••Igun. m.tari.l. que for.m feito. (ininteligível) d••pr..n.io. E

n•• do dia 5 d. outubro 11m o v.lor bruto z.ro. Impo.to. zero, valor liquido 500

re.i.... (Inlntaligível)

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· Ma....

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Dá Iicança?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA • À vonllde.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Enláo.",o há

recolhimento de Imposto, nio há recolhimento da impo.to nu ••.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA -Há.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Impo.to z.ro. Em

outro rocIlIda., .xI.ta o recolhimento do Impo.to, etlá certo? Enlio••6 queri.... f.lal

que o lanhor nio colocou. verdade.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nio...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só 1••0.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - PO"o. po.ao
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o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Ma. nia Wm o que

opUcar.·O que elUi no papel ....

o SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nio, IÍ' IÓ para

escle_, IÍ só pera esclarecer.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O ..nhor pode ali

e""licar para OI Srl. Deputadol, ma. a que ellá na papel nia IÍ a que o lanhar

daclarou.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Nia, eu

daclarel •..

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Entlo, aquI elUi

impolto zero; valor liquida, 500 reail, e prêmio. O que acontece? Nia ..i aonda elUi

Inda a impollo, e o clube lambém nio ..lá ..ndo benaficlada. Vária. rodlld.. com

Impo.to zero. aqui, olha. 150 de primlo, e outra., par incrível que pareça, Sr. Relator.

com recolhlmanlo da Impolto. É llto que eu queria pa...r••ó 1110, nia lanho mal.

nada a acr.acanlar. T.m o. documento. aí. Olha. nio dá para admitir um bingo

daquele nível, com fila para entrar. tinha fila, Sr. Relatar. para entrar, com faturamento

de 1 milhêa de reai•. Nó. vi.iIamo. que.. quarenla bingc. na Pai. e nó. con.eguimo.

IIr uma naçia de cada faturamento de bingo., nia IÍ? E havia uma faixa e.crila:

premioa: .egunda. 2 mil reai.; terça, nia .ei quanta. mil real•. Toda .emana tinha, a.

valore. iam craacanda com prêmio. extra. e um carro na porlltambém. Enlio. na ata

da dia 5 d. outubro nia há racolhimento de impo.ta., IÍ a famo.a rodada zero. Só i••a,

maia nada a acrucantar.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA • Em primeira

lugar, eu queria esclarecar que um bingc para .abreviver ele 11m que fazer a

prornaçia e illO IÍ feito cama pramoçia. Se eu nia venda a carllla· o .GllwI!le.Ui

preparado para calcular .abr. a valor vendida. E •• nia tem a vaiar vendida, ele

colDel a impo.to ali coma zero. Agora, lU recolha .abre a bem que lU dou. E lU linha

como provar. O próprio recibo..

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Ma. a bom IÍ uma

coi... Espera um pouquinho, a .enhar e.Ui colocando a bem. Aí IÍ rodada da carlela.

O bem • uma coi.a. O bem' automóvel. Aí a ..nhor e.Ui fazendo rodllda zero. Aí nia

Wm cama a unhar conliderar...

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA • Ma. com

primlafilllD.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Par que nlo ..Ui na

ata a recolhimento da impa.to? Par que nia e.Ui na ata? Se a ata Wm que ter Iodoa

DI dados, por que nla ••Ui na ata a recolhimento da imposto?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· Parque a

Gl\wI[I calcula .abre a preço vendido. Nia foi vendido. É .Imple•.

o SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID • Ma. como nio foi

vendido?

o SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA· Eu nio vencIl

carllla. Eu nio vendo carllla.

. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Deixa eu lhe d.- uma

e""licaçio. Deixa eu lIntar lhe dar uma expUcaçio. E.tou agora na mln/Ia franle

vilUalizando a .ellllinll: a ..nhar tem uma rodada aqui que a unhar vendeu da

Clr!l1a.... premiou a carllla 3.031 e premiou a carllla 3.04Sl com o vaiar liquido de 50

reais cada uma.

o SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA· Exatarnenle.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O que a aenhar 11m que

fazer na nu .i.1ama - e a aenhar vai _ abrigado a fazer I.to -,' que a aenhor vai

lar que jogar... Aqui, quando a .enhar Wm aqui na vaiar arrecadado, a unhar vai ter

que jogar aqui uma importlncla para que a unhor de.taque a Impollo. I.to ••implea.

Sei a que a .anhor eatá explicando e vamo. conllltar u efetivamente depois i.to que

e.Ui aqui a aenhor elUi recolhendo. O aenhor e.Ui "legando que racalhe I.to daqui.

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA· Exatamente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA -Quando for examinado,

vai .. verifICar lato. Mal o aenhar vai ler abril/ldO a fazer, nio • fazer cIepoia, vai _

abrigada a in_ir na .istema que quando a aenhor dá 50 reais ou 100 reais ou 2DO

reai. da prirnlo a aenhar d••taca Iogc a impoato. Entla, já fiei da.tacado o imposto.

Nia imporia. O aenhar del!lca aqui. Se o senllçr inaerir i.to na aiatarna, a impDIIo •

de.tacada auIomaticamente,~ • deataCldo naquela. rodada. em que o aenhor
I

vende a Clr!l1a normalmente. Entla, a ..nhor insere a velor do bem, do vaiar que a

unhar e.1á dando de primia extra e de.taca a Impo.to. E aí Wm i.to na relatório. Eatj

campraendido?

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA • Parque o

próprio primlo aU já ..1á preparada. É valor líquido. Eu recolho Impo.to aabre .Ie.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Nia, a aenhor nio

racalhe aqui na ...

O SR. EDUARDO UNI Ml!SQUlTA FONTE BOA· Nia, ele nio

elUi dilcríminado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • O senhor recolhe

depoi., mas ilto (ininteligíveQ e.Ui .endo dito. 1110 vai _ verificado. Se a unhar

recolhe, tudo bem. Se o ..nhar nia recolhe. a ..nhar vai ter que inserir agora na

.iatarna. porque vai ter que colocar .... veIor • deI!Iear a Impo.to • pronto. É illO ai.

Se a unhar recolhe, illO vai _ verificada na análiae que vai _ feita na

.dacumentaçia.
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o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Depulado Eurico

Mirandll, só uma pergunta em cima dessa linha. O premio líquido de 500 reais.•.

Quanto ,; o primlo dIIssa foilul?

O SR. (Não identificado) • Quinhentos.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Quinhentos reais. O

primio liquido de 500 reais. O ganhador da cartela núme;o tal, ao ser 'contemplado,

ulina um recibo.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Assina.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - E nesse recibo retém o

impolto na fonte. Está certo? Então, não pode ser imposto zero. Se ele paga imposto,

melmo lendO uma premiação que o senhor está dando...

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Não, mas

veja. Ali,'; a premiaçio líquida, o premio líquido.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Ele recebe 500 reais?

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA - Ele recebe

500 reail, e o recibo lIi o bruto, o imposto destacado em relação (ininteligível)

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Para efeito de Imposto

de Renda, se eu ganhar uma herança da minha avó, tenho que pagar.

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA· Pois é, mas

nól pagamol.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • O imposto?

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA· O imposto.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Quero fazer uma

pergunta. Voeil Ullm quantas rodadas com cartela feila pelo próprio bingo, que mio é

I'llCOnhecidll pela Lote~a do Eltado?

o SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA - Nenhuma.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Voeis não tim no bíngo

de voeil nenhuma rodada com cartela que não seja a chancelada, vamos dizer assim,

pela Lote~ do Eltado de Minas Gerais?

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA A

regulamentaçio no Estado de Minas Gerail está sendo feita agora. E agora é que

, ~"tamo" lendO CObradOI em relação à padronização das cartelal, o que deve constar

ou nio.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O imposto, até então, ou

o controle, atá então, ficava entregue ao próprio bingo?

O SR. EDUAROÓ UNS MESQUITA FONTE BOA - Não tinha

.regutamentaçio. Temol um histórico. Quando começou, mais ou menos em fevereiro

ou março, nOI antecipamol li legíslaçio estadual e levamol até ao Estado a relação

de cartelal que tínlulmol.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • O clube que tem

autorização para funcionamento do bingo se chama?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Teuto Esporte

Clube.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - O que o Teuto pratica

de modalidade esporUva?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Ele é o

campeio mineiro de vôlei adulto, pratica lambém tênis e nalação.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Aonde'; a sede do

Teuto?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA - Betim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Vem cá, esse Teuto

ganha do Minai Tênis Clube?

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA • Ganhou. E jà

com a ajuda do Bingo Star. com o dinheiro que a gente passa.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Mais uma

pergunta: qual o salàrio mêdio dos seus trabalhadores?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· Salário médio

do pessoal de jogo ê cerca de 200 reais fIXOS, mais comissão.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A comissão é registrada

em carteira?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· É registrada

em carteira.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A comissão?

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA· Sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Estou saliofeito. O

senhor vai fazer o favor de aguardar só um pouco para que a Secrelaria faça a

eJqlediçio da convocação do Sr. Eduardo e o senhor vai tomar ciencia. Estamol

satisfeitos, o senhor está dispensado. Agora, veja bem, tem que ficar uma coisa muito

clara para si. Todo' esse seu depoimento vai ser agora checado com a documentação

qUI! estâ aí.

O SR. EDUARDO LINS MESQUITA FONTE BOA • Não tem

problema.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • E o senhor foi

devidamente alertado em relação a sua responsabilidade sobre o que o senhor iria

dizer à Comissão. Dito isSO ...

O SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA - Ciaro•

O SR•.PRESIDENTE (Deputado Marquínho Chedld) - Incluslve-

não'; Sr. Relator? -, com a documentação apreendida. A análise é da docum!,ntação
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que fai apreendida, e as relatórias, as Jri-relatórkM que Ria .slllvam tannln~,

relatórias definitivas, na dia c/nce.

o SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE l!lOA • Aq~~s lia

CIIixal, movimento de CIIlxa.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Mcqulnllo Chedld) •

Movimenta d. caixa • outros re1alórias que taram apraanclldaa tarnIljm. Era só lua.

Ealá dlspenuda.

o SR. EDUARDO UNS MESQUITA FONTE BOA • Obrigada.

o SR. PRESIDENTE ( Deputado Marqulnho ChadId) • QuariIl

c:anvcK* a Sr. Jas' Otávia da Quelraga Macial, da Superblngia Eapartlva, da Ria da

o SR. JOS! OTÁVIO DE QUElROGA MACIEL - FlIÇO, lClb a

palavra da honra, a promalla d. dizer a vwdad. da que saubar • ma for perguntada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marqulnho Chedld) - Quena

paliar a palavra ao Sr. R.latar.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Jasi Otávla da

Queiroga MacI.I, o que a unhar' da Rlne Laterla?

o SR. JOS! OTÁVIO DE QUElROGA MACIEL· SócIo-DiratQr.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - S6cio-OlnIlor. Como ,

uma empr... limitada, qual a sua particlpaçia?

O SR. JOS! OTÁVIO DE QUElROGA MACIEL • Cinqüenta por

canta das catas.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Oa outros 50%?

o SR. JOSé OTÁVIO DE QUElROGA MACIEL - LlÓslann da

Barras da Miranda.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • O que a Rlnc Lotarias

eslá aperando no RIo da Janeiro?

o SR. JOS! OTÁVIO DE QUElROGA MACIEL • O Superbingio

Eaporliva, da Canfadaraçio Brun.lra d. DHporIa T.rrnIre.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Como ,?

O SR. JOSé OTÁVIO DE QUElROGA MACIEL • Superblngia

Esportiva, da Confederaçio Brasileira d. D.sporta T.......1ra • mais qulllro

confederaç6es.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O ..nhar tamau

cenhaclmenta da que houv. uma dlJigincia da CPI que .stava na ud•• que intardilou

as inllalaç6es onda funcionavam lá...

O SR, JOSé OTÁVIO DE QlJElROGA MACIEL - Tornai

conhecimento.
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O Hllhor Iamau

canhacirnanta também da intimaçio que foi dada no HI1lIido da, Iprasantaçio da

documantaçia ou nia?

b SR. JOS! OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL • TOlllel

conhaclmanto.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Onda.IIá ....

docurnentaçia?

O SR. JOS! OTÁVIO DE QUElROGA MACIEL

docurnentaçia, uma parta d.11 fal apreendida pila CPI e .u conHllUI lIrar -ex na

LOTERJ da tada o processa. O alvará d. Ilcenclamenta foi publlceda no "DIWio

Oficlar, da dia 04 da agosto d. 1995.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Onda, que aliá a

lIUlorizIçio para a RJncfunclanar?

O SR. JOS! OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Nio antandi a

pergunta. Autarizaçio da...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O sanhar acabou da ma

diz.r que o unhar ia ma mal!rlr... Issa tudo , graveda.

O SR. JOS! OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL- Pais Ria.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O .anhar acabou da me

diz... que O unhar la ma maslrar· e efetivamenla ma mastrou· uma pubilcaçio no

"Diária Oficiar com uma lutarizlçia da funclonamanta. Issa aqui' uma autarizaçio

da funcianamento da Canfed.raçio de Desportas Terrellra•. Agora, onda , que aliá

I autorIzaçio para a RJnc? A Rlne tem qua ler um cantrata com a Confadaraçio

Brasileira da Dlsportas Tarrallra•• e.s. centrato Iam que ur devidamanta ragillrado

na LOTERJ ~ Iam que lar a autorização da LOTERJ. Onda .slá .... autorlzaçio?

O aR. JOS! OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - O contraio

social, o contrato com li confedIrlç6es .slá no processa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nia' lua que lIlou

Ih. perguntando. Eatou lhe perguntando... O centrata ••Iá aqui, quero o conIralo

dlllldlmanla aUlorizlda pell LOTÉRJ.

O SR. JOS! OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Nia, a LOTERJ

ali dá um alvará, aliás, um aflcio llbaralórla da tunclonamanta, a pllllr da lI1ClII*Ilo llIl ,

que pagamaa a. 3% que cabem • LOTERJ

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Onda' qUi aIIá_

alicio?

O SR. JOS! OTÁVIO DE QUElROGA MACIEL - Nia I.maa_

alicio. O probllma , o aagulnl.... O alt. 7· da cauçio fala o s.gulnla...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nia, nia; conheço tudo

I.sa. Quero que o unhar, objetivlment., ma diga anda , que ••Iá • autorlzaçio da

LOTERJ para qUi o unhar pa... funcionar?

O aR. JOS! OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - A LOTERJ nio

MOI concedIu autorlzaçio para funcionar.
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o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então. o .enhor e.tá

funcionando '.m autorização da LOTERJ?

o SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - É. Acontece o

.eguint.: no pagamento do. 3% da LOTERJ. que .xi.tem doi. vaiara. na no••a

cart.la: o valor de ,v.nda, no valor d. doi. reai••• o valor d. faca. que é um e

quarenta. Para que a gente po.sa recolher e••e. 3%, t.m que escolher qual o valor. E

e.távamo. di.cutindo com a LOTERJ .obr. o pagamento desse. 3%. Diante do que

acontecau. fIzemo. um r.querimento .. LOTERJ pedindo para recolher o. 3%, e a

LOTERJ nio no. d.u ainda nenhuma re.po.ta.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A verdad.' a .eguinte:

o .enhor. a 'ua empr••a ••tava v.nd.ndo cartelas d. bingo .em autorização. E vou

lhe dlz.r por quê. Nio chegu.i .. conclu.ão di••o porque o .enhor nio apre.entou.

Vou Ih. mo.trar o fax da LOTERJ .olicitando" Delegacia Fazendária... Nó. não

fomo. lá no .eu e.tabelecimento. vamo. chamar a••lm, por acaso. A LOTERJ mandou

um fax para a Delegacia Fazendária no .entido d. apreender todas a. cartelas que

e.tavam .endo vendida. nas banca. de jomai. porque ela. e.tavam .endo vendida.

irregularmente. porque e.tavam .endo vendidas sem autorização da LOTERJ. Quer

dizer. nóa não ch.gamo. à conclu.ão d. que o ••nhor nio tinha autorização nio foi

porque de repente caimo. do céu, chegamo. lá

e con.tatamo. que o ••nhor não tinha autorização para... Não; tinha .sse fax, e nó'

tomamo. conhecimento. esaa .olicitação .. D.legacia Fazendária. e nó•• quando

interditamo. e flZ.mo. a intimação no ••ntido de que o. r••pon.áv.i. vi....m aqui

depor..... e antes eu já tive, inclusive, um contato telefônico com o leu sócio, que me

ligou, porque eu .ou D.putado p.lo Rio d. Jan.iro•• ele me ligou. Eu di... a ele que

nio hav.ria nenhum problema. El., inclu.Ive. e.tava proibido d. faz.r .orteio, eu

autorizei. !!li~ de.ta Comissão, que ele realiza... o .ortalo na ••xta-feira

para quo o. apo.tadora. não fo..em pr.judicado•• ma' eu vinculei a todo momento

que .Ia exibi..e.... qua. a partir do momento em que .Ie exibi... a autorização da

LOTERJ. nó. automaticamente d••int.rditariamoa as .ua. in.talaçõe•. Ma. o ••nhor

v.m hoje aqui depor •• maia uma voz. o senhor fica... o ••nhor v.m colocar...

D.putado. eu go.taria que o ..nhor fica... .entado. o .enhor participou da..a

diligência. Eu .inceramente me .into. continuo me sentindo impedido. sem analisar até

a documentação qua nó••olicitamo•• da de.interditar. porque ba.icamente o .enhor

continua com a mesma .ituação. O ••nhor vai ter que ir .. LOTERJ. a LOTERJ vai ter

que dar um oficio dlz.ndo que ef.tivamente. dar um protocolo. .aja lá o qua for.

dizendo que o senhor podo efetivam.nt•••tar negociando aqu.las cart.las como o

senhor a.tá fazendo.

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Sr. Pr••idente••u

poderia dar maior•• elCplicaçõe.?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Claro. claro.

o SR. JOS~ OTÁVIO DÊ êlUEIROGA MACIEL -'Por favor. eu

go.taria de v.r o proce••o. No dia 13 d••etembro de 1995. nó. r.cabemo. uma

correspondincia da LOTERJ dizendo o seguinte: "Considerando que entre oa

documento. enviado. por V.Sa... LOTERJ falta a carta de fiança bancária, como é do

.eu conh.cimento••ollcitamo. que no. envie o mais rápido po.sivel o me.mo. para

quo po••amo. dar pross.guimento ao proce.so: A LOTERJ .ntende qua ante. de

tudo a gente tenha que entr.gar a carta de fiança. E no arl. .,. da legi.laçio do Rio d.

Jan.iro diz o .eguinte: "A entidade .ó pod.rá iniciar a realização do .ort.io". Nó.

entregamo. a carta d. fiança no dia 6 de outubro. O no.so primeiro .orteio foi no dia 9

de outubro. Eu nio sei se após •••• fato houve alguma comunicação à Faz.ndária

para... sobre e.se Dllunto.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Senhor...

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Jo.é Otávio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Jo.é Otávio. o ••nhor

acabou de I.r aí um...O .enhor mo trouxe o proce.so da LOTERJ.

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Exato.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Onde é que e.tá o oficio

da LOTERJ IIb.rando para o senhor a... O senhor di.se que o ••nhor entregou no dia

6 d. outubro. Onde é quo e.tá .... oficio?

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - E.tá fazendo o sort.io do

dia 9.

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - A LOTERJ não

deu. Inclu.iv.... Um minuto .ó. E.tá aqui. Eu entregu.i a carta de fiança.

O SR (Não identificado) Não, porque... Eurico, não adianta evoluir

mais.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A carta d. fiança é da

quanto?

o SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - D. 170 mil reai.;

aliá•• cinco mil UFERJ•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. ma••ó m. diga o

seguinte: au .olicitei que v0c6. pedi...m na LOTERJ. A LOTERJ sabe. a LOTERJ

e.tá chei. d••aber que o bingo de v0c6. foi int.rditado. Então. vocá .olicitar um oficio

da LOTERJ. a LOTERJ dizendo o ••guint.: nós autorizamo. porque foi entregue a

carta d. fiança e perfeitamente ele tem autorização para funcionar. E o assunto ••tá

re.olvido.

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Tudo bem.

Acontece o .eguinte: no dia 6 d.... Aliá•• no dia 16 de outubro. segunda-f.ira. nó.

d.mo. entrada a vário. documento. na LOTERJ diante do fato da CPI. Então. um do.

documento. foi o seguinte: "Cumpro informar a V.Sa. qu., a partir de.ta data. a.tamo.
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remetendo ofício .0 dlltrlbuidor exclulivo Re.1 Dlltribuldor. de Produtol Lotéricol

L1d•., p.r. quo o melmo proceda com • retirada de tod.1 .1 cartal.1 referentel ao

Superblngio Elportivo. Informamo••Ind. que lhe foi dado o prazo d. cinco di.1 p.r.

'que apre.ent. ai cartelal que nio foram vendld••, bem como fazer a relpectiva

pre.taçio de conta da. mencionadal cartel.. que porventura tenh.m .Ido

comerclalizadal, devendo e.claracor quo o montante d. cartelal fom.cidal ao

di.trlbuldor p.la gráfica PRINTEC do Bralil R.pr.lentaÇÓlI e Gráfica LIda. totaliz. a

quantidade de .0120 mil cartela•. F.ito ilIO, le g.r.nte o fiel e leg.1 objetivo de .e

manter todal ai d.terminaçõe. que envolv.m ai caracterlltical dOI jogai d. bingo.

Sem.mais para o momento, subscrevemos atenciosamente". Fora else documento que

foi envi.do à LOTERJ, fIZemo. um outro: 'Vimollolicitar a V.Sa. que I.jam r.colhidal

ai cartelal..." Aliás, i••o aqui foi a correlpondenci. que flZemol à Re.1 Di.tribuidor., a

anterior foi à RINC, foi à LOTERJ.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· P.r. eu entender. O que

o .enhor e.ti lolicitando é...

o SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· A retir.d....

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· ... o senhor me.mo...

O SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Exatam.nte.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· ... o lenhor mesmo .Iti

solicitando recolher todal .1 cartel..?

o SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Exatamente.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Com que fin.lid.de?

o SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Com. finalidad.

de saber d. CPI I. podemo. continu.r ou nlo. P.lo I.guinta - vou f.l.r 10br. todOI

o. outro. documental. Mand.mol para a R.al DI.tribuidora, que é a nOlla

dl.tribuidora no Rio de Janeiro: "\limai .olicitar a V.Sa. qua .ej.m recolhidal ai

cartela. da todOI o. ponto. de vanda e quo não foram comercializ.dal referenta. ao

Suparbingão Elportivo no prazo de cinco dial, a contar d••ta data, conforme conlta

num ofício remetido á LOTERJ (Cópia em .nexo.), procedendo à devida pr••taçio de

conta. á RINC Loteri. L1d•., b.seado na. cartal•• que foram retiradal junto á gràfica

PRINTEC do Br••iI Repres.ntaÇÓlI • Gráfica Lida, totaliz.ndo • qu.ntldade de .0120

mil cartelal. Eltamo. certo. de que V.S•. tomará .1 devidal providêncial, lob pena de

ser feita comunicaçio à LOTERJ e • quem de direilo num prazo eltabel.cido, cala

nio .ej. atendida no••a pre.ente solicitaçio". A Confederaçio Br••ileira de De.portol

Terrestre. fez um ofício à LOTERJ. "A Conf.d.ração Brasileir. de De.portol

Terrestre., no. auto. do Proce.lo n' EO.ol/03583619.ol, Alvará de Licencl.mento n'

0395, expedido pela Secr.taria d. Faz.nda .m .oi de agolto d. 95...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marquinho Chedid) • Só um

pouquinho, de licença. Como e.tou pr••idindo, ••••1 docum.ntol já fazem parte...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· D••culpe, Pre.idente,

deixe-o terminar.

o SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL • Bom, o

requarimento no fin.1 diz o segulnt.: "Com fulcro nOI di.politivol .cima .numer.dos,

.utorizaçio par. recolher o v.ior de 23 mil, 9.ol0 r.ail. favor d. Loteri. do Estado do

Rio de J.neiro". Porque a LOTERJ quer racaber lobre doil r••il._

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Eu .nt.ndi. Diga o outro

documento. L.i.todo., por favor, só sucintament•.

O SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL • "Diant. dOI

últimol .contecimentol e para melhor conduçio do proCOI.O, mandamol .ulpander...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Par. qu.m é .II.?

O SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Para. LOTERJ.

"...mand.mo. luspend.r toda e qu.lquer .tividade de mídia que .Itava ••ndo utiliz.d.

n. diwlg.çio do produto Superbinglo E.portivo. E.tamol lomant. mant.ndo o

.orteio diário p.ra nio prejudicar o consumidor qUI já comprou a cartela. Infelizmant.,

porém, fornol Informadol pela agencia de publicldad. que nOI at.nd. que nio foi

pollívelluspender .pen•• OI !!!!l!!.ll!lrI e Oll1Yl!l22!! que eltav.m previlto. entrar no

dill de hoje. Estamol t.ntando v.rificar atravél d••genci. o que poderá ler feilo e,

allim que tiv.rmol uma poliçio, V.Sa. I.rá comunicado".

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Outro.

O slt JOS~OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Fizemol um ofício

à PRINTEC, par. que el. poli....

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Dutra.

O SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· PRINTEC.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Outro, outro, PRINTEC

nlo.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· (Inlntellgív.I)... o "fazedor

decartel."?

O SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· O reltant. lia

ofíciol informando que no e.critórlo que foi lacrado tinha 109 mil...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Bom, deixe-me resumir...

Deixa IÓ eu resumir aqui. .•

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· V.Exa. ma dá um aparte?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Poli nio.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Eliel ofício. foram

confecclon.do. onde?

O SR. JOS~ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Eliel ofíciol, no

e.crilório dOI Procuradores d. Confeder.çio.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· O lacre colocado pel. CPI

do Bingo foi obadacido?
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o SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Foi obedecido e

nem fomos no escritório. Outra coisa: nó. suspendemos os sorteios.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Deixa eu só resumir. N.

verdade, o que o .enhor... , voeis tom.r.m as provldênci.s dapols da visita dos

membros da CPI.

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Exatamente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Foi agor., n. úHima

• egunda-feira. Eu, da minha parte e como participei da di1i~ncia, quero dizer o

seguinte: em primeiro lugar, quer dizer, eu estou vendo que houve um re.peito aos

membros da CPI que li esUveram e voc6. nia Unh.m outro caminho. Quer dizer, o

outro caminho que voc6s tinham era o de procur.r n. LOTERJ - eu estou

reefirmando aqui e é o que vai .er a no.s. poslçio, acredRo eu. É no sentido de que,

tão logo voc6 consiga da LOTERJ a autorizaçio para voei podar efetivamente

funcionar, esta CPI nia tem nada contra, muno pelo contr'rio. O que esla CPI qUlr, o

que e.ta CPI quer é, na verdade, cuidar dos interlsses do consumidor - no caso é o

apostador, o cara que apo.ta -, cuidar dos intare.ses da entidadl esportiva, que ít a

razão de ser delle negócio chamado bingo· essa lei do bingo VIla com a finalidade dI

beneficiar as entidades ISPOrtiv.S· I qUI os impostos devidos sajam devldamentl

recolhidos. A LOTERJ, e pelo conhecimlnto qUI nós temos, ela só di orientação, só

dá autorização quando todos elles rlquisnos estão devidamente precavidos. Então,

ela exige a carta de fiança, ela exige que as cartelas que sio vendld.s sejam

dlvldamente registradas na LOTERJ I depois, ao término do sorteio, as cartalas nia

vendidas têm que ir lá par. confrontar entre as vendld.s e .s que efetivamente

sobraram, deixaram de ser vlndidas. Se vier e.sa autorização, nós absolutamente não

temos mais nadl I fazer a não ser autorizar. Portanto, d. minha partI, eu qUlro dizer

ao senhor que nós e.tamo. saUsfeltos com ••u. presença aqui. Eu, d. minha parte,

com • sue pre.ença, nio tenho mais nada. Ihl pergunter e deixo ess. condicionante,

que o senhor apresentando e.sa... O senhor nia precl.a nem vir .qui, eu sou

Deputado do Rio de Janeiro, o Deputado Cario. Santana é Deputado do Rio de

Janeiro, pode ele receber lá es.a autorização, imediatamente, por parte desta CPI,

cessa a nossa participação.

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Sr. Pre.idlnte,

e.tivemos com o Pre.idente da LOTERJ e ele se nega a receber os 3%, • não .er com

autoriz.çio d. CPI. O Pre.idente da LOTERJ .e n.ga • receber os 3% que cabem á

LOTERJ, a nio .er que a CPI di uma autorização.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· é, mas nós vamos entrar

em contato, .eu vou entrar em contato com o Sr. José Machado no santido... Não vai

.er... Esta CPI não vai cau.ar prejuízo nenhum, porque esta CPI, pelo contrário, o que

esta CPI quer é que ninguém tenha prejuízos, é que prejuízos não sejam causados.

Então, continua • mesma po.ição. D. minha p.rte, eu nio tenho mais n.d. •

perguntar e.:.

(Intervenção for. do microfone. Inaudível.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulalê Cobr.) • Deputado Jov.ir

Arantes.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Apena. p.r. colocar...

Como é o nome do...

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL • Jo.é Otjivio.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· José Otávio. Eu acho que

é importante a .u. po.tura de dizer e de respeRo a e.ta CPI, porque a .u. empresa

estava agindo de uma forma totalmente. Ilegal do ponto de vi.ta da legislação. Enlio,

na medida em que. CPI constatou e.sa. irregularidade., fez um ato de força, qUI foi

o fechlmento do seu bingo, e i••o é no. permitido e inclu.ive mli. do que i••o, até

pris6es podemos efetuar. Nó. pre.ervamo••eus funcionário. que e.tavlm lá, .cho

que .tit Unha um menino que era filho de um dos .ócio....

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL· Exato.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Nós preservamo. todo.

sem nenhuma agre.são do ponto de vi.ta de pri.ão, etc., que poderia .er feito, porque

foi uma con.tatação; quer dizer, foi um f1lgrante de um ato llícRo, mas agora acho que

a gente, eu, Presidente, fico .aUsfeRo com a colocação dele, porque ele realmente

re.peRa a CPI, e.tji respeitando. CPI. Eu Icho que é Importante que a gente tente dar

uma condição de que ele legalize o seu negócio e que funcione beneficiando ••

no.sas entidade. esportivl•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Deputado, me permita. Eu

acho que tem que ficar reglstr.do também que houve por plrte di LOTERJ, e dno por

alamelmo...

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· O re.peno também.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· ... o re.peRo. E nó.....

eu, como Relator, vou entrar em contato com o Pre.ldente da LOTERJ, porque,

segundo ell, o Presidente da LOTERJ .e recusa a receber a taxa enquanto nio for

autorizldo por es.a CPI. Então, o que eu também querll deixar regi.trado é o respeito

por plrte do Pre.ldente di LOTERJ á atividlde de.sa CPI.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Ma. eu queril

só colocar, Sr. Relltor, que, claro, é um in.trumento con.titucional que nó. temo•• Se a

LOTERJ... Se eS.I. pe••oa. que estão aí... Para mim nio tem, Eurico. Vender

cartela· vou chlmar o Celso Russomanno aqui; de.culp., Zulaii·, mas vender

cartell sem autorizlção é um. picaretagem. Nio tem segredo. É uma picaretagem,

porque na hora lá ninguém .pareceu. Ninguém dos dono., dos proprietários aplreceu.

Foi um 111 de todo mundo de••p"recer. Eu sei que é seu E.lIdo, Eurico Mir.nda, do
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Carlinhol santan....Se elel fiz.rem, não Iam problem•. Como acontllCllU em São O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - 1••0 foi ante. d. Lei

Paulo, pOlteriormente .prelllf1taram • documentação, foi liberado o funcionamento dOI Zico, nio é?

bingol. M.I é um. falta de r..peito com o compr.dor, com o jogador, com o clube, O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Ante. da Lei Zico.

Confllderaçio T.rr.ltr.. O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E, depois da Lei Zico,

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mal por •••• razão é é o primeiro bingo que vocal fazem?

que o bingo foi interditado. O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - É o primeiro

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Confederação bingo.

Terreltre? O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu, Eurico, eu lenho

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mal por ella

razão...(inlnteliglvel)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu IÓ queria I.OOr...O

nome do senhor é...?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - JOlé Otávio.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - ...0 que o .enhor

fazia .ntel do bingo?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Eu .ou

advogado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E antes? Sempre foi

advog.do?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Fui advogado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E como surgiu e••a

vont.de de fazer bingo?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Não, já existia

bingol .nteriormenla.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • De vocas?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - De...Pela Lei Zico,

antel. fazí.mos com mandado de segur.nça ou com ação cautal.r.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Aonde? Em que

Eslado?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Ação cautel.r foí

no Estado do Mato Grosso.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então. o senhor veio

do Mato Gro.so para São Paulo?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Não. não. eu .ou

pernambucano.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E fez bingo em

Pernambuco também?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL • Não, em

Pernambuco. nio.

a minha polição bem clara. Eu não admno i••o que eu vi lá. Tem aI documentações

presal aí, eslá certo? Tem as documentaçóes presas. A própria LOTERJ vai ter que

respeitar a CPI. Vai...No E.tado que não tem autorização, não tem nada; a pe••oa

vende 8S cartelas; recolhe. Imagine os prêmios que foram dados ou que vão ser dados.

Foram fertos sorteios anteriormente de.•., dado carro ou não dado carro...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ma. já foi tudo

.u.pen.o. Ma. já foi tudo .u.pen.o.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Eu lei, .Eurico, ma. é

uma posição bem clara. É muito fácil sentar aqui. Tem que responder, Eurico.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas. Deputado. veja bem.

Veja bem. Eu acho o .eguinte; eu acho que nó. fIZemo. o que tinhamo. que fazer. Foi

constatado i••o. E.tá interditado. Ele. fIZeram.... oficiaram á LOTERJ, suspenderam os

sorteios, recolheram as cartelas todas, não estão mais vendendo. Só vão vender

depois da autorização.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não fIZeram mais

nada do que a obrigação.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Hem?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nio fIZeram mais

nada do que a obrigação.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas claro que is.o é

obrigação. mas fIZeram.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Obrigação. dever...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Eu, agora... Eu. da minha

parta. quer dizer, da minha parte, e é is.o que eu faço a solicitação aos demais

membros. é que, da minha parte, quer dizer. eu acho que nós cumprimos a nossa

missão. que é preservar o interesse do consumidor. que é o apostador. da entidade

esportiva e do Estado no recolhimento do imposto. A partir do momento... Ele tem a

obrigação de con.eguir a autorização. Se a LOTERJ não der autorização. ele não faz

mais bingo; ele não pode fazer mais bingo. Se ela der autorização...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Tudo bem. Eu não

vou contra...• não vou contra-argumentar com V. Exa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Só i••o. Era IÓ isso.



04086 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Novembro de 1995

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Gostaria de saber:

vocês só fIZeram este bingão esportivo?

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL • Só.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Só isso, a

consideração. Queria deixar o meu ponto de vista colocado...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Tudo bem. Eu respeRo...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - ... o Relator, a

Comissilo e há um respeito mútuo entre os Deputado. aqui. porque a Comi••ão,

hoje...(ininteligível) delibera o Relator e ao. próprio. Deputado. do E.tado decidirem

ainda, Sra. Pre.idente. Não tenho mais nada para colocar.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiã Cobra) • E.tá certo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só queria colocar que

iuo é um ab.urdo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiã Cobra) • Vamo. encerrar,

então, o depoimento do Sr. Jo.é Otávio, agradecendo. E .e, por nece"idade, nó'

tivermos que convocá-lo, o .enhor esteja à di.po.ição da CPI.

O SR. JOSÉ OTÁVIO DE QUEIROGA MACIEL - Pois não.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiã Cobra) - Muito obrigado

pela .ua pre.ença. Vamo. chamar, agora, o Sr. Leó.tene. de Mlrand•.

O SR. (Não identificado) • O Sr. Leó.tene. é .ócio dele?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - É.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nó. vamo. di.pen.ar.

Vamos di.pen.ar.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiã Cobra) - Então, di.pensa.

O SR. (Não identificado) - Eu acho que o e.clarecimento dele já é

o suficiente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaiã Cobra) - Bom, então, eu

quero comunicar ao Plenário que, com a morte do Deputado Amaral Netto, não há

Ordem do Dia. Então, nó. poderemos continuar...

O SR. (Não identificado) • O quê?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - A morte do

Deputado Amaral Netto.

O SR. (Não identificado) - Ele morreu?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Morreu, hoje,

agora. Eu não sei .e é o caso de .u.pender a CPI.

O SR. (Não identificado) • Vamos terminar, o pe••oal veio de fora.

O SR. (Não identificado) • Ouvir a. duas pes.oas.

(Apartes paralelo., inaudívei•.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobr.) - Dua. pessoas?

Então, vamo•• Sr•• Domingo. Tadeu Garci. - nó. temo. mais doi. - e Dima. Puglie.í.

(Conversa. paralel••. Ininteligíveis.) Seu Domingo., o senhor vai ler o termo de

respon.abilid.de aí no microfone, por favor.

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA· F.ço, sob • pal.vra de

honr.,. prome••• de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Poí. não. Com.

palavra o Deputado Euríco Miranda, Relator da CPI.

O SR.(Não identificado) - É de onde, por favor?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobr.) - É...Aí e.tio os

dados.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O Sr. Domingo. Tedeu

Garci. é representante do Bingo Vila M.ria, que foi ínterditado lá em São Paulo. Sr.

Domingo....

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu só querl., Eurico,

antes de você começar a fazer a. pergunta....É o Sr. Domingo., não é?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA -Isso.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - É do Bingo da Lig. de

Santo André, que nó. estivemos lá, Eurico. ,

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sei.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - E colocar o seguinte:

que ele estava lá, atendeu - você foi testemunha - o. Deputados bem; tomou toda a

decí.ão e veio a Brasílie com o contador dele, não é porque é do meu Estado, não,

mas ele veio aqui sem advog.do nenhum, com o peito aberto para falar para a

Comi••ão. Então, é i.so que é importante. Só isso que eu queria colocar.

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA· Obrigado, Deputado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Sr. Domingos, eu já tive

oportunidade de e.tar com o senhor lá em São Paulo. Na oportunidade, o .enhor

e.tava.... o .enhor tinhe me dito que e.se seu bingo tinha quanto. dia. que tinh....?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Nó. tính.mo. in.ugurado

dia 6, agora, pa.sado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Dia 6. Bom, nó.

.olicnamo. algun. documento••

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Perfeito.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • O senhor trouxe o.

documento.?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Trouxe, sím.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu, depoi....Se o senhor

me trouxe o. documentos que nó••olicnamo....
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o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Perfeito

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ...eu vou examinar os

documentol depois 8, da minha parte, eu estou satisfeito. Não quero..., não t~nho mais

nenhuma pergunta a lhe fazer. porque o seu bingo só foi interditado porque o senhor

não apresentou o documento que nós pedimos na hora. E, se o senhor trouxe os

documental que nós pedimo•• eu. da minha parte. e.tou...• não tenho que fazer

pergunta••

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sra. Pre.idente.•.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Depoi••

eventualmente?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Hem?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eventualmente.

examinar OI documentos?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não. eu vou examinar

posteriormente e••.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - E.tá certo.

Deputado Javalr Arante••

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Eu queria. só para minha

orientação. fazer dual ou trê. pergunta. rápidas para você. Você ê o proprietário do

bingo?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA· Sim••ou proprietário.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Você que administra o

bingo?

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Não. eu ajudo. mas não

admini.tro. Tenho uma pe••oa que faz i•.so. Eu tenho o contador e tenho um gerente.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Você é só. é proprietário

sozinho ou tem sócio?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Não. tenho sócio.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Você é proprietário de

quanto por cento da sociedade?

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Eu tenho 20%.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vinte por cento?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA -Isso.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quem é o proprietário dos

outros oijenta?

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - É... Tem o Geraldo e o...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Geraldo de quê?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - É...Geraldo Santos. Carlos

Alberto Rodrigues e eu.

O SR. (Não identificado) - Quanto. por cento cada um?

O ·SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quanto. por cento cada

um?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Vinte por cento cada um.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Vinte por cento seu...

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Is.o.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES -...20% do Geraldo; 20%

do...

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Do Carla•.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deu 60.

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - E.tá. E tem mais uma

pessoa.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quem é essa uma

pessoa?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - É o Sr. Luí•.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Luí. de quê?

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Eu não me lembro o nome

agora todo dele. É uma pe••oa que está entrando com a gente.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Como?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - É uma pessoa que e.tá

entrando na minha sociedade.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Ah. e.tá entrando agora?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA· I.so. E.tá entrando agora.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quanto você inve.tiu no

bingo?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Eu inve.ti...Bom. eu não

paguei ponto; eu tive umas facilidades com o proprietário; o prédio é novo, então, não

paguei ponto, uma série de coisas. Investi em tomo de cento e poucos reais, cento e

vinte, cento e trinta mil reais.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Com equipamento?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Com equipamento.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Seu equipamento é

nacional ou...?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Não. nacional.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Nacional. Só mais uma

pergunta. Qual a entidade e.portiva que você...

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - É Liga de Santo Andreense.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Santo André?

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Is.o.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quanto você paga para a

Liga?
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o SR DOMINGOS TADEU GARCIA - Eu tenho...2% vou pagar do

bruto ou, então, quatro mil reais garantidos. De qualquer forma, se eu não consigo, se

não chegam nesses mesmos valores, eu tenho quatro mil a pagar. Isso em contrato.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Quantos dias voei

funcionou?

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Desde o dia 6. Eu inaugurei

dia 6.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Pois é, ma.... E fechou

que dia?

O SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Fechou quinta-feira. Tinha o

qu6? Trê. ou...

o SR. DEPUTADO ;JOVAlR ARANTES - Qual e.tava a média de

faturamento sua por dia.?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo G0':"Yde) - Com a palavra

o Relator.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nilo fez o juramento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - M, sim, o

juramento.

O SR. DIMAS PUGLIESI - Faço, sob a palavra de honra, a

promes.a de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Dima. Puglie.i, qual

é o bingo?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Bingo Grande Lapa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Qual é o endereço?

O SR. DIMAS PUGLIESI· Ê Rua Jorge Schmidt 354, se não me

falha a memória.

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA Uma ba.e de O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Esse bingo...Só para

oitocentos reai•• Ê começo. E.tava ne••e. vaiare•. Eu tenho i••o documentado.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Última pergunta: voei

e.tava dando primlo? Carro, por exemplo?

o SR. DOMINGOS TADEU GARCIA - Não, não. Não cheguei a dar

carro, nio.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Está bom. Obrigado. Nada

mais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Bom, não

havendo nenhum Deputado que queira perguntar ao i1u.tre depoente...

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu só queria colocar,

senhor... Como houve em São Paulo, nós fIZemos aquelas visitas em São Paulo e

também no Rio de Janeiro. Nós deixamos claro que quem apresentasse a

documentaçlio, nio é, Deputado? estaria, até terça-feira, liberada a interdição. Como

aconteceu, houve apresentação de vários documentos. Agora, houve apresentação

aqui também. Só queria saber com a Presidente e com o Relator se vai estar...• se não

vai estar mais interditado.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, não. Eu, depois de

examinar essa documentação, nó. vamos dar um oficio de desinterdição do bingo.

o SR. (Não identificado) • Nada mais.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Bom, está

dispensado, então, o depoente.

(Intervençlio fora do microfone. Inaudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Não acabou,

nio. Ainda falta chamar o Dimas Pugliesi, do Bingo Grande Lapa, para depor também.

Onde está o seu Dimas? (Pausa.) O Sr. Dimas é proprietário do Bingo...

O SR. DIMAS PUGLIESI - Ê Bingo Grande Lapa.

tentar me ajudar...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Esse é que é o bingo

que tem a GRAVAC; que tem os argentinos. (Inlnteligível)... convocar o argentino

também. Lembra?

O SR. (Não identificado) - Não.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Ê aquele bingo que

nó. entramos e nós só não interditamo. porque havia os jogos e ficou de, terça-faira,

apre.entar alvará de funcionamento. Está lembrado, não? São Paulo. Bingo da Lapa.

Lembrou?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA ·Bom, deixe-me, então,

começar para saber uma coi.a.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Ê tanto bingo, nilo é?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ê. Deixe-rne só começar,

então, para saber uma coi.a. Sr. Dima., é o único bingo que o unhor tem?

O SR. DlMAS PUGLIESI· Sim, o único.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o .enhor é .ócio de.sa

empre.a GRAVAC ?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Não, a GRAVAC é sócia do bingo

nos contrato•• Eu sou .ócio de outra parte.

O SR DEPUTADO EURICO MIRANDA - A GRAVAC é uma

empresa que fabrica equipamentos de bingo?

O SR. DIMAS PUGLIESI· A GRAVAC é uma emprese que fabrica

equipamento. de bingos e constava como .ócio della...delle bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E nia é mais?
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o SR. DIMAS PUGlIESI- Hoje, não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas já foi?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Já foi.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas, então, o senhor era

sócio do pessoal da GRAVAC?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Não. A GRAVAC se retirou da

sociedade.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o senhor entrou?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Não. Eu permaneci na sociedade.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, o senhor era sócio

do pessoal da GRAVAC ou não era?

O SR. DIMAS PUGLIESI - MI, perdão, sim era sócio do pessoal

da GRAVAC no Bingo Grande lapa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - MI, então, está certo.

Nesse bingo, o senhor era sócio e a GRAVAC saiu. Agora, me diga uma coisa: essa

GRAVAC é constitulda de argentinos?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Creio que sim. Não tenho certeza.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O senhor não conhece

OI...

o SR. DIMAS PUGLIESI - Conheço o Sr. Facito.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O que o Sr. Facito é?

O SR. DlMAS PUGLIESI • Ele é o diretor da GRAVAC, mas

não posso dizer se consta no contrato social da GRAVAC

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O senhor sabe que o Sr.

Facito foi intimado para comparecer aqui?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Sim, consta na intimação.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· E onde anda o Sr.

Fac~o'

O SR. DIMAS PUGLIESI - Bom, eu não sei onde ele estava.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Está em Bsriloche, por

acalo?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Eu não sei.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Quando eu estive lá no

bingo. o senhor estava, ao que me parece, no Rio de Janeiro, não é?

O SR. DIMAS PUGLIESI- Eu estava viajando.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, viajando para

onde?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Estava em Monte Alto.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M, Minas, então.

O SR. DIMAS PUGLIESI- Não, interior de São Paulo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA -M, interior de São Paulo.

Não, porque em Minas também tem Monte Alto. Foram tantos os bingos que estou

tentando ver se me situo. Mas eu me lembro que tinha um que era argentino, que

estava na Argentina, que estava viajando; tinha outro que estava... O senhor tem

alvará de funcionamento?

O SR. DIMAS PUGLIESI- Sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Onde está? (Pausa.)

Aquele bingo é do Clube de Regatas Tietê?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Isso, Clube de Regatas Tietê.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não sou de São Paulo,

não conheço bem isso aqui. Só queria - deixe-me perguntar, por favor - saber, porque

não conheço dirdo São Paulo, onde que é essa Rua Bichira.

O SR. DIMAS PUGUESI- Não conheço.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Bom, mas está aqui no

seu alvará. A sua autorização é para a rua Bichira. Onde é a Rua Jorge Schmidt?

O SR. DIMAS PUGLIESI- É a rua do bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M, essa é a rua do

bingo. Qual é a razêo social que funciona no bingo?

O SR. DIMAS PUGUESI - Bingo Grande lapa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Não, razão social. Essa

é nome fantasia. Como que ê a razão social?

O SR. DIMAS PUGUESI - Bingo Grande lapa lida.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M, então é... O senhor

sabe que o senhor tem que mudar o seu credenciamento? O senhor está credenciado

para GRAVAC Bingos do Brasil Indústria e Comércio Importações e Exportações

LTDA.

O SR. DIMAS PUGLIESI - Existe um alvará do Tietê, que o Tietê

tem a permissão, que foi feito um contrato com a GRAVAC, que era uma das sócias.

Nós estamos providenciando agora a mudança junto ao Tietê também para essa nova

firma que se compôs com a saída da GRAVAC. Isso está sendo providenciado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, era só o senhor

me responder que o senhor sabe que tem que providenciar alteração. O senhor sabe?

O SR. DIMAS PUGLIESI - Isso, perfeito.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· E onde está esse

protocolo que o senhor está providenciando, ou ainda não entrou? Vai entrar ainda.

O SR. DIMAS PUGLIESI- Realmente eu não sei dizer.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor ainda não

entrou? Vai entrar com o pedido de :nudança?
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o SR. DIMAS PUGLIESI - I.so. Vamo••ntrar com o pedido de

mudança, que ••tá na mão do contador.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M, e.tá certo. Bom, eu

.ó quero que o .enhor deixe na CPI o. documento. que foram requi.itado., como foi o

problema do faturamento, que nó. constatamo. in loco. Como o .enhor e.tá

apre.entando e.te alvará, que tinha .ido dado prazo ao senhor para apre.entar até

hoje, ape.ar de não e.tar perfeito, mas tem efetivamente a GRAVAC, que funcionou

lá, o bingo não .erá interditado, como foi dito no dia que se não apr•••nta••• seria

interditado. Mas vai .er .xaminada a documentação. Não .ei que documentação o

.enhor vai apr.sentar. S. o .enhor apre.entar toda a documentação que foi .olicitada,

depois de examinado, aí o senhor voltará a depor ou não nesta CPI. Da minha parte,

e.tou .atisfeito.

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Sr. Relator,

apenas para complementar, .e V.Exa. me concede o aparte. De.de que nó. chegamo.

lá, por .inal, um rapaz gentil no. atendeu...

O SR. DIMAS PUGUESI- O Luciano.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O Luciano, e nós

recebíamos, por sinal quem recebeu elsa denúncia fui eu, aqui, no meu gabinete, par

telefone, dizendo que o .enhor não tinha alvará de funcionamento porque, inclu.ive, a

comunidad. tinha feito um abaixo-assinado e a localização não é permitida pelo

Código de Obra. que haja bingo.

o SR. DlMAS PUGLIESI - Temo. alvará da Prefeitura e do

CONTRU e do outro órgão.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Mas no nome

dessa empresa e nessa rua?

O SR. DIMAS PUGLIESI - No nome de••a empre.a, ne••a rua.

Ante. funcionava um shopping center lá. Nó. fomo. o primeiro bingo a ter a

autorização do CONTRU.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - E••a foi a

denúncia que eu, inclusive, comuniquei ao Deputado Eurico Miranda, que o .enhor

não teria esse alvará por esse abaixo-assinado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Na verdade, ele tem

protocolo de pedido de funcionamento.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Eu.ó queria

lembrar a ele que e••e depoimento é um depoimento numa CPI e que o .enhor fez um

juramento e que não adianta deixar a. coi.a. truncadas porque o s.nhor re.ponde

criminalmente. Na v.rdade, o .enhor não tem um alvará. O .enhor tem uma tentativa

de alvará. O .enhor tem um protocolo .olicitando e o .enhor .abe que, inclusive, e.se

alvará não .erá liberado porque o Código de Obra não permoe. O .enhor não tem o

alvará. Eu não tenho.•. porque a. pergunta., quanto á que.tão do funcionamento do

bingo, psrece que exi.te uma tabela, toda••ão iguais.

O SR, DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Qual é a .ntidade

••portiva que o .eu bingo beneficia-(

O SR. DIMAS PUGLIESI - Clube Regata. Tietê.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quanto tempo tem que

funciona lá n•••e local?

O SR. DIMAS PUGLIESI - S. não me .ngano, a partir d. junho.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mas você não é sócio?

O SR, DIMAS PUGUESI - Como.ou .ócio?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - E como é que é "lO não

me engano"? Sócio em quanto por cento?

O SR, DlMAS PUGLIESI - Em junho ou julho.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Sócio em quanto por

cento?

O SR. DIMAS PUGUESI De 28%.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Você é .ócio em 28% e

não .abe quando começou a funcionar o bingo exatamente?

O SR. DlMAS PUGUESI • Dia 1" de junho ou 1" de julho. Se

V.Exa. me permitir olhar, eu po.so dizer.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· A d~erença d. trinta dia.

é importante a gente .aber. Você não tem um documento .í para me dizer?

O SR. DIMAS PUGUESI· Tenho.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Por favor.

O SR. DIMAS PUGLIESI .. Está na mão dei•.

O SR. DEPUTADO JOVA1R ARANTES - Quanto que você

recoih., por mê., para a entidade ••portiva Tietê?

O SR. DIMAS PUGLIESI· Sete por cento.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Sete por cento d. quê?

O SR. DIMAS PUGUESI- Da v.nda bruta.

O SR. DEPUTADO JOVAI$ ARANTES· Da venda bruta? Quanto

você ••tá vendendo bruto por mê.?

O SR. DIMAS PUGLIESI - E.tá na faixa, no. primeiro. me......

Eu trouxe um mês aqui, po••o ver...

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Só um pouquinho. Sr.

Pre.idente, .u queria que V.Exa. m. garanti.se a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Pois é,

Deputado Marquinho., D.putado Carlos Santana e Deputado Vicente André. Deputado

Jovair...
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o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - E.tou aguardando uma

re.po.ta que ele e.tá con.ultando para me pa••ar. E.tou aguardando ele pegar um

re.ultado.

o SR. DIMAS PUGLIESI - Eu trouxe a pa.ta aqui do mês de julho,

onde tem a arrecadação por .emana. que foi apre.entada ao Clube Tietê. E o Tiete

também tem toda essa documentação de toda arrecadação que nós repa.samos para

ele.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado. ele está

intimado a entregar i••o tudo aqui na CPI. Vai ser analisado e. depois de analisado, é

que nós podemo.... A única coisa que agora a gente pode estar...Não adianta. ele vai

depor aqui .obre.... a gente nem anali.ou a documentação em relação ao alvará.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Relator. Sr.

Presidente, acho que o depoimento dele é imporlante porque nós vamo. cruzar. Se a.

Informaçõe. que ele e.tá pas.ando verbalmente aqui. gravada., taquigrafadas. não

baterem com OI documentos apresentados, acho que cabem as penalidades...

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Só que. na verdade, ele

nio é.... na oportunidade em que nós estivemos lá, ele tem um administrador, que é

o Sr. Luciano. ele é quem deve saber di••o.

O SR. DlMAS PUGLIESI - Exatamente.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Ele declarou ai que é

sócio vinte e poucos por cento.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ele é sócio. ma. não

e.tá Já na coi.a. Quem e.tá é um administrador chamado Luciano, no dia em que nós

ostivemos lá.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulalé Cobra) - Deputado

Marquinho Chedid. E.tá ocupado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Queria dizer o

seguinte: eu já entendi (ininteligivel) o Deputado Eurico Miranda - eu queria que o

Deputado Jovair e o Deputado Vicente prestassem atenção -. queria que a CPI,

através da Pre.idente. por votação na Casa, comunica••e que exi.te um pedido de

alvará. de fevereiro; a Secretaria da Fazenda autorizou o funcionamento do bingo. E

exi.te o pedido de alvará que não foi emitido. Porque nó. .abemo. o que e.tá

acontecendo lá, Sr. Presidente. Há os moradores da região. com abaixo~assinado. se

eu nio estiver correto, queria que o Sr. Pugliesi colocasse sobre isso. Os moradores

da r.giia estão com abaixo-assinado de nio funcionamento do bingo. Por isso que

nio .aiu o alvará até agora. É a informação que eu tenho. por .er Deputado de São

Paulo. Queria que a CPI comunicasse à PrefeHura de São Paulo, para tomar a.

devlde. providência.. que a Subcomissão de diligência e.teve. constatou e••a

Irregularidade; o bingo e.tá funcionando com um protocolo, e que toma••e as

providilncia., definindo se vai dar o alvará ou não. É isso que eu queria que

comunica••e à Prefeitura de São Paulo. que é o órgão competente para tomar a.

devidas providencias. Só is.o.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobra) - Está certo. Que

mais?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Esta Relatoria tomará as

devidas providência•.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulalé Cobra) - Depulado

Vicente.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O Deputado

Marquinho Chedid realmente colocou a questão da forma correta. O si.tema dele li o

sistema de zoneamento, previsto no plano diretor como PRESES. e essa PRESES nio

permite o funcionamento de bingos. O fato dele ter tido, anteriormente, um

funcionamento não justifica que ele possa ter a legalidade. O que existe é que ocorre

que alguém protocola com o objetivo de ju.tificar o funcionamento. Só que o único

instrumento que permite a entrada é o alvará; e esse alvará, no caso de cala

comercial. No caso de moradia, chama-se habite-se. Sem esse despacho. ele não

tem condição de funcionar. Agora, não cabe a nós fazer isso. Precisa-se Oficializar à

Prefeitura, pare que a Prefeitura dê o devido encaminhamento.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra)- Se mais ninguém

quiser fazer perguntas, vamos encerrar o depoimento.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Só comunicando ao Sr.

Dimas que, por favor, aguarde o término para podermos receber os seul documentos

na Secretaria, os documentos que o sinhor trouxe, e passar recibo dos documentos

que estamos recebendo. Da minha parte, está dispensado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaiil Cobra)- Pois nio. Nós.

então, vamos dispensar o Sr. Dimas, agradecendo a sua presença, e vamos convocar

a CPI para o próximo dia 24. Amanhã, dia 18, nó. não temos nada e nio temos

também no dia 23, que é uma terça-feira, 23 de outubro; só para o dia 24. (Pausa.) Dia

24 também não tem nada? Só dia 25 de outubro?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nio. não, Sra.

Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra)- Enlio. vamo. li.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu neceIJitava fazer o

relatório dessIs diligências, porque foram o ••

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaiê Cobra)- Várias diligências.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Foram várias diligência.

efetuadas em Sio Paulo e no Rio de Janeiro. E forem constatada. algum..

irregularidades, elguns bingos foram interditados, posteriormente liberado•• Eu go.tarla

de - já iniciei o relatário, mas foi cortado - que a Presidincia determinalle quando.
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que a gente;terminaria esse relatório. Ou amanhã, numa reunião, ou mais tarde, ou

hoje; enfim.•

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiil Cobra)- Então. podemos

deixar para amanhã. Amanhã , dia 18, quarta-feira. se os Deputados concordarem, a

gente podia...

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID- Sra. Presidente, o

relatório... Nós estivemos em Belo Horizonte...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra)- É um relatório das

diligências.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Estivemos em São

Paulo e Rio de Janeiro.

A SRA.·PRESIDENTE (Deputada Zuleiê Cobra)- Entiol

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu acho que poderia...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaiê Cobra) • Entio vamos ,,:

Deputado Relator, é o seguinte: quando au falei que não há plenário no dia 18. qUY é

amanhã, e no dia 24...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A gente pode se reunir

amanhã na sala da Comissão.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - ... porque não

conseguimos plenário. Não conseguimos gravar, fazer plenário. Entio. fica só dia 25

de outubro, que é uma quarta-feira, que nós vamos ter plenário; quer dizer. vamos

ouvir testemunhas. Até lá não tem plenário; quer dizer, não temos condições de ouvir

testemunha. porque não tinhamos o nome, não tínhamos feito esse croqui e sem o

croqui a nossa Secretária não consegue plenário. Entio. nós temos plenário dia 25, dia

31 nós lemos. Agora, dia 18, que é amanhã, não temos plenário. nós podemos nos

reunir.

a semana que vem?

dispensado. Sr. Dimas.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nós vamos ter mais

duas diligências. estão programadas e deverão...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Quer deixar para

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Na sala da CPI?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai' Cobra) - Na sala da CPI.

O SR. DEPUTADA EURICO MIRANDA - Para eu fazer o relatório?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiil Cobra)- Entáo. amanhã,

que é dia 18, quarta-feira. vamos nos reunir ás 14h ou às 14h3Omin. Às 14h30min é

melhor..

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Semana que vem

seria muito melhor.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Então, vamos

deixar para o dia 23 ou 24 da semana que vem? O que os senhores preferem? Fazer o

relatório geral de tudo que vai ser feito também...

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Dia 24 é o aniversário de

Goiãnia.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Que dia 24 o quê? Eu

acho fundamental que se faça o relatório das dUigências de preferência amanhã....Eu

quero fazer o relatório. Quero fazer o relatório e deixar o relatório aqui bem clero. Eu

não quero que, de repente. esse negócio de participação de Deputados em diligências

etc. Esse negócio... Come~ logo um murmurinho, umas conversas, umas

coisas...Quero deixar bem claro, aqui. a maneira cemo nós procedemos no Rio de

Janeiro, a maneira como procedemos em São Paulo. Eu, sem demérito para nenhum

dos outros Peputados, tenho uma ligação grande com o esporte. todo mundo sabe da

minha identificação com o esporte, sou uma figura conhecida pelo fato de eu estar

ligado ao esporte e não posso, de repente, ter o meu nome vinculado a algumas

situaçóes que eu não vou. de forma alguma. admitir. Entio, eu faço questáo de deixar

aqui, nos Anais. registrada a forma como se procedeu tanto no Rio de Janeiro como

em São Paulo, nas três diligências. Eu não quero é ficar até 5 horas da manhi

trabalhando. ou seja, fiquai três noitassem dormir, e dapois ficar ouvindo conversinha.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES- Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai' Cobra) - Pois não,

Deputado Jovair Arantes.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Eu queria.... eu

apresentei um requerimento hoje e gostaria de saber se era possivel a aprovação dele.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai' Cobra) - O seu

requerimento foi junto com outros requerimentos ao nobre Relator para ele decidir.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Aliás, eu queria deixar

uma situação clara, aqui. também em relação à...Eu ainda nio recebi, pode ser que eu

tenha recebido. o requerimento do Deputado em relação ao problema do Papa-Tudo e

da Tele Sena. Veja bem....ntes do requerimento. e eu tinha um compromisso com

V.Exa. no ientido de que eu tinha solicitado tanto ao Papa-Tudo como à Tele Sena o

faturamento e as guias de recolhimento de imposto. Eu recebi até agora, chegou às

minhas mios, o faturamento do Papa-Tudo. Não sei se chegou ainda na Secretaria...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai' Cobra) - Chegou hoje.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Está chegando hoje.

Entáo, eu acho que após a análise dessa... Aí V.Exa. vai ser atendido. porque há o

compromisso meu de que V.Exa. seja atendido tio logo a gente recebesse isso.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Esse é um segundo, Sr.

Relator, o primeiro compromisso é a convocação da SUSEP.
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A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulei6 Cobra) - Que, aliá., e.tá

depondo, hoje, n. Ca••.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - E.tamo. aguardando

an.iosos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu.ó queria terminar a

.náli.e do faturamento. Eu acho que já amanhã, ne••a reunião que vamos ter, pode ter

e••• po.ição no .entido de decidir pela convocação.

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. Zulaiê Cobra) - E já até

m.rcarmo., de acordo com decisão no••a, intem., para a .emana depois do dia 31 a

vinda da SUSEP, Papa-Tudo, todo o mundo. Então, vamo. encerrar. O que é ?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. Zulaiê Cobra) - Dia

25...Preci.amo. comaçar agor. o. pre.idente. de clube. Eu quero ouvir o São P.ulo, o

P.lmeir.s, a Portugue.....

O SR. (Não identificado) - Di. 25 ...(Inaudível)

o SR. (Não identiflC8do) - Di. 24 não pode...

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. Zulaiê Cobra) - Então, mas um

só é muno pouco.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Não é es.e não. Tem

aqui o Sr...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobr.)- O Sr. O.car e o

Sr. Eduardo.

O SR. DEPUTADO EURICD MIRANDA - Não. Esse .qui, o Sr.

Giovani...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Não tem

Giovani, está em Los Ãngeles. Então, põe mais um. Agora, precisamo. começar a

chamar os dirigente. de clube. Podemo. marcar já.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputade ZUla;;; Cobra) - Então, mas

. acabou a primeira etapa.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Sra. Presidente, ,apenas

per. lembr.r que nlo é bom marcar nado par. o di. 24, porque é aniver.ário de

Goiânia; portanto, é feriado nacional.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobr.) - Deputado, o

.enhor já ficou for. d. CPI, já foi passe.r n. Espanha, o .enhor tem que vir .qui

colaborar. Nó. podemos marcar. No dia 25 nós temos tr6s depoímentos. A partir de 31

de outubro a 7 de novembro, nós podemo. marcar p.ra os dirigente. de clube. Bom,

vou convocá-Ios p.ra uma reuniio amanhã, ás 14h30min, na sala da no.sa Celi, que é

• Secretári. da CPI. Saindo daqui, no fundo, à esquerda. Agradeço. pre.ença i1u.tre

do. Sr•. Deputado. e até amanhã.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL

ATA DA 27" REUNIÃO (ORDINÁRIA) , REALIZADA EM
VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE 1995

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e cinco, às quatorze
horas e trinta e cinco minutos, reuniu~se na sala de número quinze. Anexo II da Câmara dos
Deputados, em Brasília, Distrito Federal, sob a presidência do Deputado Vincente Andre
Gomes, a COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL, criada pelo Requerimento
número dois, de mil, novecentos e noventa e cinco, com a presença dos Deputados Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Santana, Eurico Miranda, Marquinho Chedid, Nelson Otoch, Nelson
Meurer, Padre Roque, Ricardo Gomyde e Vicente André Gomes, membros titulares; Cunha
Bueno, Jovair Arantes, Pedro Wilson e Wagner Salustiano, membros suplentes. Deixou de
comparecer a ~putada Zulaiê Cobra. ATA - O Deputado Jovair Arantes solicitou dispensa
da leitura da a da reunião anterior, no que foi atendido, sendo a mesma. a seguir,
submetida à vo ação e aprovada por unaniuúdade. EXPEDIENTE: Tendo em vista o
volume de expe~ientes, o Senhor Presidente determinou à Secretária que elaborasse um
resumo da coriespondência recebida e expedida para ser distribuído aos membros,
determinando que constasse da ata o referido resumo e que a taquigrafia o considere como
lido. Expedida: I) Oficio n' 135195, ao Senhor Eduardo Pereira Silva, convocando-o para
prestar depoimento em 25-10-95; 2) Oficio n' 136/95, ao Senhor Ramon Gimenez Gonzalez,
convocando-o para prestar depoimento em 25-10-95; 3) Oficio n' 137/95, ao Senhor Jairo
Kullman, Superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, solicitando a condução
coercitiva do Senhor GuiJIermo Prandi Bueno para prestar depoimento em 25-10-95; 4)
Oficio n' 138/95, ao Senhor Paulo Salim Malur, Prefeito de São Paulo, solicitando
providências quanto ao fato do Bingo Grande Lapa estar funcionando sem o alvará de
funcionamento; 5) Oficio n] 139/95, ao Senhor Luiz Glicério Silveira Ferrari,
Superintendente da Polícia Federal de Curitiba, solicitando agentes de Polícia Federal para
acompanhar os parlamentares na diligência efetuada na cidade de Curitiba; 6) Oficio n'
140195, ao Sr. Guillenno Prandi Bueno, reconvocando-o para prestar depoimento em
25-10-95; 7) Oficio n' 141/95, ao Senhor José Francisco de Souza, Superintendente da
Liderança Capitalização SA, solícitando documentação. Recebida: I) Fax, do Senhor
Ricardo Lapenda, solicitando as notas taquigráficas dos depoimentos dos responsáveis pelo
Real Bingo, de Recife; 2) Processo n' 128.592/95, da Diretoria-Geral, com o indeferimento
do Presidente da Câmara quanto á solícitação, por parte desta Couússão, de ressarcimento
de despesas efetuadas pelos parlamentares na diligência realizada em São Paulo, em
26-10-95; 3) Fax, da Polícia Federal do lUo de Janeiro, solicitando passagens aereas para os
agentes designados para a condução coercitiva do Senhor Guillermo Prandi Bueno; 4)
Denúncia anônima, incluindo fita de vídeo cassete; sobre o Super Telebingo União de Clubes
- São Paulo; 5) Documentação encaminhada pelo Bingão de 1 Real e Super Bingão

ATA DA 27' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM
VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE 1995

Milíonário da Casa Própria, em resposta aos oficios n's. 130 e 131/95, de ll-10-95,
expedidos por esta Couússão; 6) Fax, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, encaminhando
relatório sobre a. investigações para a localização do Senhor Guillermo Prandi Bueno; 7)
Fax, do Senhor Guillenno Prandi Bueno, confinuando sua presença na reunião de 25-20-95;
8) Documentação do Crystal Palace Bingo, Royal Palace Bingo e Bristol Golden Bingo,
todo. de Curitiba.. ORDEM DO DIA: I - Discussão e votação de Requerimento de autoria
do Deputado Eurico Miranda propondo a reconvocação do Senhor José Francisco de Souza,
Diretor da Liderança Capitalização S.A. e convocação dos Senhores Arnaldo Santhiago
Lopes, Presidente do F1uuúnense Football Club, Carlos Augusto Montenegro, Presidente do
Botafogo de Futebol e Regatas e Femando Casal Del Rei, Presidente do São Paulo Futebol
Clube. O Presidente passou a palavra ao Relator que discutiu o assunto juntamente com o
Deputado Marquinho Chedid. O requerimento foi submetido à votação e aprovado por
unanimidade. II - Tomada de depoimentos dos Senhores Guillermo Prandi Bueno,
sócio-proprietário da Cariobing do Brasil, empresa que aduúnistra os bingos Savass~ de Belo
Horizonte e Barra, do lUo de Janeiro, Eduardo Pereira Silva, sócio-proprietário do Star
Bingo, de Belo Horizonte e Ramon Gimenez Gonzalez, proprietário do Taguá Bingo, do
Distrito Federal. Os depoentes foram ouvidos separadamente, tendo o Senhor Presidente
inicialmente, chamado para tomar assento à mesa o Senhor GuiI1ermo Prandi Bueno. O
depoente prestou o juramento na fonua da lei e foi interrogado pelos Deputados Eurico
Miranda, Marquinho Chedid, Vicente André Gomes, Nelson Otoch e Jovair Arantes. As
quinze horas e vinte e cinco minutos o Deputado Vicente André Gomes passou a presidência
ao Deputado IUcardo Gomyde. O Deputado Carlos Santana sugeriu que, diante das
divergências constatadas entre o depoimento do Senhor Guillermo e a análide da
documentação apreendida na diligência efetuada pela CP!, bem como dúvidas quanto á
legalidade de sua atuação empresarial no Brasil, que a reunião fosse suspensa para um
consenso entre os parlamentares quanto a decisão a ser tomada pela Comissão. O Senhor
Presidente acatou a sugestão e às dezesseis horas e trinta e cinco minutos suspendeu a
reunião, ordenando que parmanecessem na sala os parlamentares, funcionários da Câmara e
do Tribunal de Contas da União à disposição da CP!. Às dezessete horas e quinze uúnutos
os trabalhos foram reiniciados, tendo o Senhor Presidente submetido à votação a decisão
acordada: retenção do passaporte do Senhor Guillermo Prandi Bueno e encaminhamento do
documento e seu portados á Policia Federal para averiguar infrigência ao art. 99 da Lei
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6815/80, em periodo de 94 a junho de 95, quaodo, coníonne comprovam os documentos, O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Na forma regimental, eu
exerceu gerência e administração da Empresa Cariobing do Brasil, bem como, fecham~nto,

através das Secretarias de Seguraoça Pública de Belo Horizonte e Rio de Jaoeiro, dos bingos estou requerendo a convocação do Presidente do Fluminense Futebol Clube, para
administrados pela referida empresa. A proposta foi aprovada por unanimidade, sendo o
depoente conduzido a uma sala da CPI para aguardar o témúno da reunião. Daodo complementar todo o andamento do nosso trabalho, o Sr. Arnaldo Santiago Lopes; do
prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente chamou o Senhor Eduardo Pereira Silva,

Presidente do Bolafogo, Sr. Carlos Augusto Montenegro; e do Presidente do São

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL

ATA DA 27' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM
VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE 1995

que, prestou juramento na forma da lei e foi interrogado pelos Deputados Eurico Miraoda,
Vicente André Gomes, Marquinho Chedid e Jovair Araotes. Em seguida, o depoente foi
dispensado e o Deputado Arnaldo Faria de Sá, Ievaotaodo questão de ordem, referiu-se à
aprovação do requerimento do Deputado Eurico Miranda no inicio da reunião, questionaodo
a existência de quórum para tal deliberação. O Senhor Presidente esclareceu a questão
ressaltando ter sido uma votação unânime e sem divergências, levando, inclusive. os nomes
dos parIamentares qu~ haviam atestado suas presenças aotes da chegada do Deputado
Arnaldo Faria de Sá. As dezessete horas e quarenia e cinco minutos o Deputado Vicente
André Gomes assumiu a presidência tendo em vista a necessidade do Deputado Ricardo
Gomyde ausentar-se do recinto da reunião. Continuaodo os trabalhos, o Senhor Presidente
chamou o Senhor Ramon Gimenez Gonzolez, que prestou o juramento na fonna da lei, e,
auxiliado por um intérprete, Uma vez que não fala bem o português. respondeu às
interrogações dos Deputados Marquinho Chedid, Jovair Araotes, Carlos Saotaoa, Eurico
Miranda, Ricardo Gomyde, Wagner Salustiaoo, Nelson Otoch e Vicente André Gomes. Às
dezenove horas e quarenta minutos, o Deputado Ricardo Gomyde reassumiu a Presidência.
Às dezenove horas e cinquenta minutos o Senhor Presidente suspendeu a reunião para que
os parlamentares chegassem a uma conclusão sobre o procedimento da Comissão em relação
ao depoente, reabrindo a mesma às vinte horas e vinte e cinco minutos. O Senhor Presidente
passou a palavra ao Relator que expôs a decisão acordada: o Senhor Ramon Gimenez
Gonzalez estaria liberado dos depoimentos com a condição de. em vinte e quatro horas,
responder á Comissão sobre sua situação legal no pais, inclusive, de acordo com solicitação
do Deputado Marquinho Chedid, com explicações da Polícia Federal, sobre sua atuação
comercial no periodo de 26/04 a 08/09/95. O Deputado Vicente André Gomes sugeriu que,
mediaote solicitação do advogado do depoente, o prazo concedido fosse de quarenta e oito
horas, no que foi atendido pelo Senhor Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou os trabalhos, às vinte horas e trinta e cinco minutos, convocando reunião
para o próximo dia trinta e um, às quatorze horas, para tomada de depoimentos dos
Senhores José Francisco de Souza, Diretor Superintendente da Lideraoça Capitalização
SA, Arnaldo Saothiago Lopes, Presidente do Fluminense Foot Ball Club, Carlos Augusto
Montenegro, Presidente do Botafogo de Futebol de Regatas e Fernaodo Casal Del Re~

Presidente do São Paulo Futebol Clube. A reunião foi gravada e as notas taquj~ájj~ após
decodificadas. serão aoexadas aos autos do Inquérito. E, para constar, eu, ,~. '
Maria Auxiliadora B. Montenegro, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e
aprovada, sem assinada pela Senhora Presidente. 'li -;(1 ,.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Declaro

abertos os trabalhos desta 27- Reuniáo da Comissão Parlamentar de Inquérito

destinada a investigar a situação dos Bingos no Brasil. Tendo em vista o Deputado

Jovair Arantes ter pedido dispensa da leitura da Ata, coloco-a em votação.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a

dispensa da leitura da Ata.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) • V.Exa.

já não havia pedido?

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Peço desculpas a V.Exa.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Em

votação. Os Deputados que concordam fiquem onde estão. (Pausa.) Aprovado.

Tendo em vista o volume de Expediente, o Sr. Presidente determinou à Secrebíria que

elaborasse um resumo para ser distribuído aes membros, e determina à Secretária que

faça constar da Ata o referido resumo e que a Taquigrafia o considere como lido.

Ordem do Dia. Vamos iniciar a Ordem do Dia, submetendo à deliberação do Plenário o

requerimento do Deputado Eurico Miranda. Passo a palavra a V.Exa., Sr. Relator.

Paulo, Fernando Casa dei Rey. E reconvocando o Sr. José Francisco de Souza,

Superintendente da Liderança e Capitalização. É isso o que eu estou submetendo ao

Plenário.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Queria saber do Sr.

Relator o motivo da convocação dos presidentes.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Dos presidentes de clube

é para complementar. Nós ouvimos es administradores do bingo, os operadores do

bingo. E, em relação ao Superintendente da Liderança, é porque alguma

documentação que foi solicitada ainda nio foi apresentada. As informações que ele

prestou aqui na primeira convocação nio bateram com os documentos que nós

recebemos. E eu quero, então, fazer um confronto.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Estã bom.

Esclarecido.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Em

votação a solicitação do Relator. Não tendo Deputado que se posicione em contrãrio,

aprovado. Tomar, em seguida, os depoimentos das pessoas designadas para a tarde

de hoje. Solicito ã Secretãrla para convidar o Sr. Guilherme Prandi Bueno. do

Cariobing do Brasil.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quem é o senhor?

(Nio identificado) - Eu sou advogado do Sr. Guilherme.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor pode assistir.

(Nio identificado) - Nio posso ficar ali do lado?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quem vai depor é ele e

não o senhor.

(Não identificado) - Eu sei.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu vou permitir ao

senhor as!istir ao depoimento dele.

(Não identificado) - Ah. muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes)· Sr.

Guilherme, inicialmente, e senhor vai fazer um juramento.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Boa tarde, Exmos.

Deputados. Faço, sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que

souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Sr.

Guilherme, embora o senhor seja um homem esclarecido, eu queria dizer ao senhor:

qualquer depoimento do senhor nesta CPI ou qualquer contradição, o senhor



Novembro de 1995 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 04095

responderá criminalmente se o senhor sonegar informações ou as informações forem

fallal. ~ importante que o senhor tenha consciência da dimensio, para que o senhor

faça um depoimento de acordo com a. suas convicções. Pas.o a palavra ao Sr.

Relator.

o SR, DEPUTADO EURICO MIRANDA· Sr. Guilherm. Prantli

Bueno, qual é a lua nacionalidade?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Espanhola.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) • Eu

solicitaria ao funcionário o fechamento da porta e impedir que qualquer outra pessoa

que e.teja ligada ao Sr. Guilhermo ouça e.se depoimento.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· A sua nacionalidade é

e.panhola? O senhor é natural de onde?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Eu nasci em Tanger,

Província de Marrocos.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O senhor tem o .eu

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Do ano passado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· E o senhor, nesse

período, o que o senhor fez?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Bom, logicamente, eu...

Eu era acionista minoritário, como já falei, e logicamente, eu estava aqui ajudando a

con.ecução de pér em movimento o bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Ajudando a con.ecução

como? O .enhor trabalhava no bingo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Não. Não senhor. Eu

entrei aqui com o visto turístico, como todo mundo entra e fica três meses, depois pede

uma prorrogação, tramita o visto permanente no País, mas o visto permanente,

obviamente, não é de um dia para outro, ele é uma conseqüéncia de uma série de

documentações.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Não foi isso que eu

perguntei.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Desculpe.

pas.aporte?
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Eu estou perguntando:

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Sim senhor.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Por favor. (Pausa.) Sr.

Guilhermo, o que o senhor faz atualmente no Bra.i1?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Bom, eu sou .óclo

minoritário numa companhia que investiu na construção de dois bingos no Brasil, um

em Belo Horizonte e outro no Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Que bingos?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Barra Bingo, no Rio de

Janeiro, e Bingo Sava.si, em Belo Horizonte.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· E o que o .enhor faz nCs

bingo.?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Eu sou sócio minoritário e,

no dia 18 de outubro, concretamente uma semana atrás, eu consegui a geréncia da

companhia e o acesso a obter o visto permanente no Brasil.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O senhor, hoje, é o

gerente da companhia. O senhor garencia esses bingos?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· A partir de 18 de outubro,

eu estou gerenciando os bingos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· E esses bingo. foram

in.talados quando?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Os bingos inauguraram em

24 de dezembro e 26 de dezembro... (ininteligivel) ... mais ou meno•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Do ano pas.ado?

nesse período, o que o senhor fez aqui? O senhor disse que tinha turísmo e tal. O

senhor fazia alguma coisa? O senhor gerenciava bingo? O senhor administrava ou o

senhor fazia turismo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Não, eu nio gerenciava.

Eu, logicamente. cheguei aqui para contatar com os clubes. para fatar com os clubes,

para ver a possibilidade de montar os bingos, procurava pontos, falava com os donos

dos ponto....

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA. Sim, ma. depois de o

senhor contatar pontos, de o bingo ser instalado, o senhor gerenciava esses bingos ou

não?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO. Não. Depois linha uma

peslaa que gerenciava os bingos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • E o senhor não

gerenciava?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Não. Não, .enhor.

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDlD • Só uma perguntinha,

Sr. Relator, aproveitando a oportunidade, eu só queria... Ele não foi claro. O senhor

estava aqui fazendo negócios para instalação dos bingos. Ê isso?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Sim. Nó. inve.timo. aqui

no Pais. Então, eu era a pessoa responsável para entrar no Pais com um know-how

e...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Então, o senhor

manteve contatos... Contatos com...



04096 Quinta-feira 2 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPurADOS Novembro de 1995

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Com diversos clubos. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Janeiro, 19, do Sr.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Para negócios, nio;,? Ricardo Sançhez, dirigida ao senhor propondo um negócio chamado Bingo Bueno ou

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Claro, com divorsos Bingo Rolãmpago, que vinha um negócio de Miami, equipamento do Miami, tinha kit de

clubes. Eu contatei com diversos clubes, com diversos pontos, até obter um ponto que bingo relâmpago etc., propostas, com algumas considerações suas aqui a respeito de

seja... como pagar e nio pagar nos Estados Unidos etc. O sonhor lembra disso?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Adequado. O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, de pagar nos Estados

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - ...que fosso o mais Unidos, não.

adequado. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas o senhor lembra

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Obrigado. di..o aqui?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Bom, agora vamos por O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. lembro. O fax. eles

partes. Eu, primeiro, vou entrar nesse seu período de turista no Brasil e depois vou mandaram sim.

entrar na administração propriamente dita do bingo. O SR. DEPUTADO EURICO 'MIRANDA - O senhor lembra do dia

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sr. Relator, só mais 15 de março de 95. de proposta da IGT Itemational Gome Tecnology, que o senhor

uma perguntinha, que é pertinente. está tratando de máquinas de bingo?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu só não gostaria que O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Estou, estou tratando.

me tirasse a seqüência. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor lembra disso?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não, mas só antes de O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Estou. Sim.

você fazer a pergunta só. Antes, o Sr. Guilhermo já esteve no País, teve outra O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Novas cartas ai. Essa já

permanência, outra estada no País cu não? dos Estados Unidos, até numa linguagem muito particular. tratando aqui de um

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Por favor, não, não, não percentual que ia botar na máquina, que a máquina vinha com ?O% e tal. O senhor

me tire a seqüência, por favor. No dia... Tem um documento aqui, datado de 7 de lembra disso, não?

novembro de 1994, de advogados: Lima Gonçalves Jambor ou Jãmbor & Rotemberg.

em que ele contrata honorários com o senhor e põe o endereço do C~riobing do Brasil.

Organizações e Eventos. com sede na Rua Lauro Müller, 116 - Sala 3.004. O senhor

lembra disso, não?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Lembro. Lembro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tem uma carta possoal

do Sr. Hilton Coscarelli dirigida ao senhor, manuscrita, com todo o orçamento para 'o

Bingo Savassi, datada de novembro de 94. O sonhor lembra disso?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não lembro, mas. ê...

(Ininteiigivel).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tem uma carta de 2 de

janeiro de 95, também dirigida ao senhor, em que uma empresa, a Consultbing 

Consultoria SC, tratando de iivros fiscais etc. O senhor lembra disso?

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - Bom. Posso falar?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pode. Só quero que o

senhor me diga se lembra ou não lembra. Só quero que o senhor me responda isso:

lembra ou não?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Bom, tudo bem. Eu

concordo que essas cartas estão, estão...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim, sim. Posso

responder?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E também de 16 de

março. Uma carta sua para a Brasbin. com papel timbrado do Cariobing, datada de

21/3195, em que o aenhor está querendo sabor as características técnicas das

máquinas a ler instaladas no bingo, e que o lenhor diz que tem um credenciamenfo

para operar máquinas atravél. do Fluminenle: .....por isso te rogamos comunicar

oficialmente se tem a capacidade para instalar máquinas em um breve espaço de

tempo..."etc. É sua essa carta?

O SR. GUILHERMO PIY'NDI BUENO - Sim, é minha letra. Esim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Dezessete de abril.

Resposta dessa empresa IGT Intemational também sobre o t ssunto das máquinas de

bingo. Também um outro da SEMM Informática Ltda., mandando também uma carta,

um fax para o senhor sobre o probiema de bingo relãmpago. Uma carta do Presidente

do Fluminense, do dia 20 de abril de 95, tratando sobre um problema de uma

consideração, de uma reivindicação que o senhor teria feito, e eles respondendo que

não concordam. Um fax do senhor, de 3 de maio de 95, de Gracia Rioja, dando valores

de dólar.. Quinze de maio de 1995, também a mesma empresa de advogados
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mandando para o sonhor explicaçães, o lenhor lolicitando de como é que leriam,

como é que o senhor poderia enviar um pagamento para a Espanha. Cesses mesmos

advogadol, lho mandando - aí allinado polo Sr. Miguel Jambor - lhe dizendo como

é que tinha que fazer para fazer com as viagens, estada, gastos operacionais. cemo é

quo tinha que fazer. mandar fatura para pagamento da equipamento, também datada

de 19 de maio. Uma carta lua para a Sra. Rala Malheu, SCB Leisure Investimentl, e

o senhor faiando sobre aI máquinas de bingo, que o senhor Íl um dOI primeiros a ter

autorizaçio para explorar bingo no Brasil ote. Do dia 1· de junho, dosse Sr. Miguel

Jambor, dizendo que era advogado e agora estava conseguindo ser gerente,

solicitando a Barcelona para ser gorente otc., o que eltava assinando como advogado.

Uma carta do Cruzeiro, de 14 de junho, lhe dando um prazo de 49 horas para o senhor

recolher ISS. Novo fax do Intemational Game Tecnoiogy falando sobre as máquinas

etc. Bom, eu citei aqui uma série delas, que foram algumas que foram colhidas entre

os documentos que foram apreendidos no Barra Bingo. E eu acho que isso aí

demonstra claramente que o senhor não estava fazendo turismo no Brasil nesse

período até o seu visto de permanência. O que me parece claro é que o senhor, desde

novembro - eu não sei se antes, porque não tenho documentos para isso - mas desde

novembro o senhor está gestionando, assinando e fazendo contratos sobre bingo. E o

que é pior, o que é pior: a sua empresa, chamada Cariobing, tem alguma coisa a ver

com os calsinos da Catalunha?

o SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - Não. Eu posso explicar

isso aqui?

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, o senhor me

responda. Depois o senhor vai expli~r tudo. Tem alguma coisa a ver com o Cassino

da Catalunha?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. Nós temol uma

sociedade que ..slá composta por Cariobing Espanha .. minha pessoa fisica.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não tem nada a ver com

os caslinos da Catalunha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Nfio. Esse Carioblng

Elpanha eltá formado por uma série de pesloas fisicas também.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor veja bem. olhe

-o que eu estou~lhe perguntando de novo: a sua empresa não tem nada a ver com os

calsinos da Cataiunha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. Pode ser que uma

das pessoas que participem da associação seja conselheiro de um cassino.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, eu vou mostrar

para o senhor documento em que o unhor... O senhor recebe uma carta do Cassino

da Catalunha. do Sr. Francilco nfio sei o quê. Então, o senhor sabe, perfeitamente,

que o Sr. Francisco tem a ver com o Cassino da Catalunha. Então, o senhor deve

dizer. Tudo o que eu vou lhe perguntar eu já sei. E melhor o senhor responder

afirmativamente, porque eu tenho todos as documentos. À medida que o senhor vai

dizendo que o senhor não conhece, eu vou ter que lhe mostrar um documento

mostrando que o senhor escreveu carta para a Cassino da Catalunha, que o Cassino

da Catalunha tem ligação... Então, veja bem...

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Pela ordem, Sr. Relator.

Eu queria interromper a Relator e diter que a senhor está inclusive induzindo a que ele

faça... Eu gostaria que ele respondessa, está sendo gravado, para que a gente

pudesse analisar toda a contradição desse cidadão.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, desculpe. Sr.

Presidente, eu acho que ele não precila le contradizer mais. Eu quero até evitar que

ele se contradiga mais, porque eu já mostrei. Quando ele disse que não gerenciava.

eu já mostrei trinta documentos. E eu quero agora entrar por outro por outro...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu gostaria de responder...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Diga. Responda.

Responda.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - ...nesse tempo todo. ao Or.

Eurico. Todo mundo sabe, todo mundo entende perfeitamente que, quando um grupo

abre um negócio em outro país, que vai investir uma quantidade "x', que vem através

do Banco Central registrado totalmente o capital desenvolvido, é normal que uma

pessoa desse grupo venha ao pais que seja para põr em marcha os mecanismos

pré-operacionaís de qualquer tipo de atividade. Máximo quando é um negócio novo,

que o Brasil nio tinha kno'!'-f1ow até:então. era lógico que alguém de fora viesse ao

País a começar, a fazer 05 trabalhos preliminares. Automaticamente, nós entramos

com um processo legal de conseguir o visto permanente para minha pessoa. O que

se passa é que, se eu venho aqui para investir uma sociedade de fora, eu teria que

participar dos assuntos pré-operacionais de todo tipo de trabalho que temos que fazer.

Senão que pessoa vai ser responsável pela posta em funcionamento das casas?

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Veja bem, não adianta o

senhor querer colocar, explicar como é que o senhor tinha que fazer, porque o senhor

participar das gestães para inltalação do negócio Íl uma. E o senhor gestionar Íl outra.

O seu contrato, o contrato que o senhor realizou no Brasil, foi nomeado um procurador.

E está claro, no contrato, que, enquanto o senhor estava buscando o visto de

permanência. tinha um procurador. Quem terí2 que gestionar era esse procurador.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim...

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Acontece que. na maioria

dos documentos - agora a senhor quer saber? - na maioria dos documentos aparece

esse procurador, mas, na verdade. quem gestionava era o senhor.

O SR. GUILHERMO PRANDJ BUENO - E porque...
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o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E eu vou mo.trar ao

senhor que quem gestionava era o senhor e vou~lhe mostrar os documentos. Agora, o

que eu quero, o que eu quero... O senhor se contradizer, o senhor já se contradisse.

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Agor., o eu quero é que

o senhor me diga o seguinte: quem é Francisco Xavier Gonzalez de Reverté?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - É um dos sócios d. firm•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. Pois é, no dia 28 de

março, tem uma carta aqui que o senhor estava sendo transferido para a

...(ininteligível)... As.oci.d. no Bra.il. Não é?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Certo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Certo? O .enhor tem

documentos firmado.! nessa data. O senhor ainda nâo tinha visto de permanência no

Brasil.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, ma. eu não tenho

nada firmado que eu tenha que ver com a firma propriamente...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, m.....

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • ...•ão negociações

pré.cperacionais.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ma. depois que o senhor

tratou de bingo, por que o senhor começou gestionar com essa máquina...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - M•• eu...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ...com ess. máquina

caça-níquel que o senhor recebeu... Eu tenho aqui diversas coisas, inclusive contrato.

O senhor já firmou inclusive contrato...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não firmei contr.to

não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ...com essa. máquin••

caça-níqueis. .

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, de.culpe, eu não

fil111fJi nenhum contrato.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O que é i••o aqui?

Então. o que é e"a IGT Internelional?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Essa é uma firma

internacional justamente de máquinas tem na .ede, em ... (ininteligível)... nos E.tado.

Unidos. Donde...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Certo.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Porque eu estou

começando a gestionar. É muito simples, porque a portaria...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA,- Não, come/;ando não. E"

já lhe disse que isso é datado de março. Nós estamos em uUlubro.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Tudo bem, ri1a. eí...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, o slonhor não está

começando.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não' "esculpe, em

31 de dezembro de 1994, saiu uma portaria onde recolhia de q~e os similares

poderiam ser trabalh.dos no Estado do Rio de Janeiro. Similares são aquelas

máquinas caça·niqueis. Aquelas máquinas estão registradas em três portarias

diferentes. E nós trab.lhamos .empre em função da legelidade...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o senhor teve

autorização para isso?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O quê?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor tem autorizaçiio

para isso?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Para quê? Para negociar?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, p.ra trazer a

máquina caça·níquel.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu não tenho •

autorização, eu tenho um laudo criminalístico do instituto criminalístico... - não me

lembro o nome exatamente - do Rio de Janeiro, entendeu?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Me disse que a máquina

cumpre os requisito. d. LOTERJ.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E como é que veio essa

máquina para aqui?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. A máquina... nio

veio nenhuma mâquina.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, como é que o

senhor tem o laudo sem a máquina vjr?

O SR.·GUILHERMO PRANDI BUENO - Ahl Não••s máquinas,

não sou eu quem trouxe as máquinas. As máquinas, tem uma companhia que vende

as máquinas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Como nio é o senhbr

quem trouxe as máquinas, se o senhor manteve contato com a empresa para trazer as

máquinas aqui?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, mas eu não .ou

quem traz as máquinas. Quem traz as máquinas é a IGT do Brasil, que tem uma

f.bricação em Manau.. Eu .ou um comprador de máquinas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Sim, muito bem.
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o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Um possivel, aliás,

comprador de máquinas.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tem um documento,

datado de 22 de fevereiro de 1995, .stá até .m .spanhol - que d.v•••r a língua que

o s.nhor domina m.lhor - • que diz o seguint.: "Funcciones Contabil.s C.ntral

Cariobing do Brasil". E, entre diversas coi... que estão aqui escritas, tem uma que diz

o seguinte: 'V.riflCação d. que tod.. as fatura•• pago. tenham o OK d. Guilh.rmo."

o que is.o .ignifica?

o SR. GUILHERMO PRANDt BUENO -Isso significa•..

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Significa que tudo o que

.ra pago tinha que t.r...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Uma supervi.ão minha.

Uma aupeNisio minha.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA ' Então, o ••nhor estava

.xen:endo .ssa .upervisão e partir de f.vereiro de 95.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, uma sup.rvi.ão não

á gerenciar uma compllnhia.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Um mom.nto.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu e.tou aqui

colaborando.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O s.nhor disse para mim,

o senhor disse para esta Comissão que o senhor assumiu a gerência a partir de

outubro.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRAND~ - E está muito interessado

em gruas•.. (ininteligivel)..• para enssamblar en Rio. Então, o senhor está aqui. Isso

aqui é outra carta ao Sr. Juan Reinaldo. Ao mesmo tempo, no dia 30, o senhor manda

para a Aerea S.A, Sr. Ramón Navarro Lousano, também uma outra carta: ''Tal como

comentamos à saída da Feira de Madrid, estamos muito interessados em poder

trabalhar conjuntam.nt. com voei. • ••u produto - gruas. O mercado bra.i1.iro

atualment. está tendo uma demanda impr••sionante d•••e. produto." e tal. 1••0 o

senhor•..

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Bom, eu t.nho o direito de

querer fazer negócios no Brasil.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. Não, o ••nhor não

tem o direito não. O senhor nia tem o direito. Se o senhor tiver visto para negociar

aqui no Brasil, o senhor tem direito. Se tiver permlnente, o senhor tem. Se o senhor

tiver vi.to d. turi.ta, o senhor nio tem dir.ito d. negociar coisa nenhuma.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não, não. Eu .stou ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E.tá bom. O senhor nio

tem dir.ito. O s.nhor diz que tem.

O SR, GUILHERMO PRANDI BUENO - (Inint.lígivel) ... a falar

também?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Vamos passar

propriamente aos dois bingos que o senhor "administra" - entre aspas.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Pela ordem, Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pois não.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Ê, e.tá aqui... Está aqui
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES Apenas para

no contrato.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E agora acabou de diz.r

qu., efetivamente, a v.rificação d. toda. a. fatura. tinham o .eu OK, o OK de

Guilh.nmo a partir d. f.vereiro. Então, o senhor botava o OK s.m gerenciar.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Evidentemente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Isso é só para os

Deputados irem ouvindo.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Dr. Eurico, é...

O SR, DEPUTADO EURICO MIRANDA" Não, por favor, por favar.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não pOIlO falar?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA" Não. Porfavar. No dia

3015195, o senhor mande uma carta para Suprem Trading Spain, aos cuidados do Sr.

Jusn R.inaldo. E o s.nhor .stá diz.ndo que "as grandes possibilidad.s que of.rece o

Brasil, como conseqüência, países limítrofes - Argentina, Chile, Peru - para

fabricação ••"Ploração d. máquinas. E ••tá muito int.r•••ado....

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO.- ... (ininteligivel).

orientação, talvez fosse importante que o nosso convocado para o dia de hoje: nos

pontos que voei tiv.r dúvida, anote à part., porque depois você t.m oportunidade de

re.ponder, porque acho que as perguntas que .1•••tá fazendo tem que .er dir.ta.

mesma, porque é um rol muito grande de perguntas e tem que ser HsimHe "não". E

você, depois, •• tiver algum ponto que pos.a t.r alguma dúvida, voei r.lata e vai ter

todo o t.mpo para falar, claro.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Gostaria de r••ponder ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Vai ter, mas o ••nhor

vai falar. O senhor vai falar. não vai dar opinião. O senhor achar que tem direito, isso é

uma opinião. Queria agora que o senhor propriamente me respondesse sobre a

adminl.tração do bingo. Os ••nhor.. admini.tram um bingo .m B.lo Horizonte, que é

o Bingo &ava••i, • um bingo no Rio d. Jan.iro, que é o Barra Bingo. V.rdad.?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - V.rdad•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Por que razão que,

contabilidade está toda no Barra Bingo, no Rio de Janeiro?
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o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Porque Belo Horizonte é

uma filial e o Rio é a sede social da companhía. onde temos um contador no Rio e

temas um contador em Belo Horizonte. Mas, logicamente, para eu ter - ou qualquer

um - o movimento do bingo precisa estar concentrado num ponto.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Por que razão o .enhor

tem um contrato com o Cruzeiro Esporte Clube, em Belo Horizonte, e tem um contrato,

que it sediado em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais... O senhor tem uma

autorização no Estado de Minas Gerais, o senhor tem que cumprir as determinações

da legislação estadual, em Minas Gerais, e o senhor tem um contrato com o

Fluminense. que está no Rio de Janeiro, e o senhor tem que cumprir as determinações

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Já que o .enhor

reconhece, não preciso mostrar que o senhor tem diversos pagamentos aqui, em qun o

senhor compra, inclusive, o prêmio de um bingo para o outro •..

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu não .ei.•.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Qual é a data?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É agora, de .etembro,

de outubro. Têm alguns documentos que estão aqui.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Como é que fica a

receita nesse caso?

OI') Estado do Rio de Janeiro. Por que razão o senhor entende... Eu quero saber como O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA Não, tudo bem,

é que o senhor :;nt·.:, ide ..e • l~rm:eiro, não t~ndo nada a ver com o Fluminense e,

Minas Gerais, não tendo nada a ver com o Rio de Janeiro, como ê que o senhor

entende ter uma contabilidade única?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, contabilidade única,

não. Nó. temo. a. conta. de ... (inlntellgível) .•. dWerenciada., Temo. o movimento do

Bingo Savassi, em Belo Horizonte, e temos o movimento do Barra Bingo, no Rio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deixa eu perguntar de

novo. Por que razão o senhor tem os documentos todos do bingo de Belo Horizonte no

Rio de Janeiro? Por que todos os documentos .•..

O SR. GUO' LleRMO PRANDI BUENO - Porque o gerente e.tá no

Rio de Janeiro. Então, ele .•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O gerente de Belo

Horizonte está no Rio de Janeiro?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Claro. No de Belo

Horizonte temo. um Chefe de Sala. O jogo é feito por um Chefe de Sa'a, e o gerente é

quem leva tudo para fazer a contabilidade e demais itens.

Deputado, depois... Só quero caracterizar como ê que está sendo administrado esse

bingo. O senhor, que não tinha nada a ver com o bingo, porque o senhor estava aqui

apenas como turista, como ê que o senhor tem diversos comprovantes de pagamento,

de restituição de despesas suas?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Como? De.culpe, não

entendi.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O .enhor não tinha nada

a ver com o bingo, estava apenas na supervisão, o senhor estava apenas

supervisionando.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim, ".upervi.ando",

colaborando.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, como é que o

senhor tinha díversas despesas restituídas?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - M, porque o bingo paga

as minhas despesas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O bingo paga a••ua.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA

documentação de Belo Horizonte fica no Rio de Janeiro?

Quer dizer, toda despesas.

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - A firma paga a. minhas

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, a documentação de

Belo Horizonte é processada em Belo Horizonte. E depois é mandada para o Rio, para

ter um IIconsolidado" comum. Mas acho que toda firma que tem filial faz assim. Acho.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Por que no movimento

do bingo do Rio de Janeiro o senhor paga conta. do bingo de Belo Horizonte?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Por que pago conta de

Belo Horizonte? Não sei por que, ma. a. conta. comun.... Se eu tenho que fazer ~m

pagamento em Belo Horizonte e nesse momento, em Belo Horizonte, por qualquer

motivo, eu não tenho dinheiro, pago com a conta do Rio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O .enhor .aca da conta

do Rio?

despesas de restaurante, aluguel da apartamento e só.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ele. tinham o cuidado

de não pagar no seu nome, tinha uma outra pessoa que recebia ...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, eu tenho minha.

notas fiscais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Sr.

Relator, quero prevenir o advogado que ele está balançando a cabeça, sinalizando

para os depoimentos. O senhor não repita. O senhor não repita isso, estou lhe

avisando. E.tou lhe avi.ando: não repila isso.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Nem .equer .abia que ele

estava sentado ali.
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o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Por que o senhor emitia O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O carro com o recibo. Ele

cheques no nome do Sr. Luís Cláudia da Cruz Borges? recebe o carro e ...

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Nunca emiti cheque em O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o que mais?

nome de ... O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Fazemos uma rodada do
O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não é o senhor que

carro. Por exemplo. a cartela custa 10 reais. Vendemos 1.200 cartelas - que é a
emite, é o seu bingo. Está aqui emitido, emitido a favor de Luís Cláudio da Cruz

média. você vai ver ai: de 1.000 a 1;200 cartelas. Supondo a 12 mil reais, você já está
Borges, reemboiso de despesas do Sr. Guilherme.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não tenho a menor idéia.

Desculpe, mas não tenha a menor idéia.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Está bem. O senhor já

diss8 e é verdade: é pago o seu aluguel e é pago o seu condomínio, não é?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Também aqui numa

contabilidade particular foram encontrados alguns lançamentos de pagamento de

viagens do Sr. Guilhermo, despesas do Sr. Guilherme. Mas como o senhor já disse

que efetivamente o senhor recebia, apesar de o senhor estar aqui turisticamente, o

senhor estava recebendo aqui os almoc;as, jantares e viagens, etc. O senhor pode me

informar agora sobre o movimento efetivo do bingo? Tanto num bingo, como no outro,

os senhores dão uma série de prémics. Estes dão automóveis, dão passeio, pacotes

turísticos ... O senhor pode me dizer como é que funciona isso?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Posso. Quando chegamos

aqui, no Brasil, entendemos que o bingo era um bom negócio. E nós, em função da

regulamentação que estava feita, achamos que o mercado era bastante bom. Mas

não contamos com um imprevisto que estava sendo feito no mercado geral em todo o

Brasil, concretamente no Rio e em Belo Horizonte, ... (ininteligivel). O problema era o

seguinte: segundo a legislação, o premio do bingo é pequeno para um jogador. Então,

não motiva o jogador a jogar. Então, todos os bingos entraram numa dinãmica de dar

prémios complementares a 65%, que regula a lei. Esses prémios partem de carros,

eletrodomésticos, viagens, de tudo o que uma pessoa tem iII capacidade de imaginar e

de promover. Então, logicamente, entramos na mesma dinâmica do mercado.

Logicamente, nós entramos com carros, com eletrodomésticos, algumas vezes, e com

algumas viagens, para estar dentro do mercado. Mas, mesmo assim.•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E como é que o senhor

fazia isso? Está bem que o senhor dá carros, a gente já entendeu. e dá outros

prêmios. Mas como é que o senhor fazia isso?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Fazia em rodada••

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. Ai o senhor faz

uma rodada, ai o senhor dá o carro. E aí?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Faço uma rodada ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E ai entrega o carro? Se

for sorteado, entrega o carro pura e simplesmente?

vendo que temos uma perda impressionante, porque o carro já custa quase 11 mil

reais, ou 12, dependendo do carro. Então pagamos Imposto de Renda pela rodada.

Pagamos o prêmio da linha e o premio bingo, Em vez de pagar o valor do bingo,

pagamos em valor ..•. pagamos o carro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Mas o senhor, que deu a

impressão de profundo conhecedor da legislação, inclusive nessas cartas que vi o

senhor enviar para outras pessoas, o senhor não sabe que o senhor quando dá um

bem material, a senhor tem que pagar imposto sobre esse bem?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Nós pagamos parcialmente

es.e Imposto de Renda.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Como, parcialmente?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Porque pagamos o valor ...

De quanto foi a venda? Foram 12 mil reais. Nós pagamos 30% sobre esses 12 mil

reais.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas só que o senhor

tem que pagar é sobre o valor do bem. Se o senhor arrecadou no carro 3 mil reais e o

carro custa 15. o senhor tem que pagar sobre as 15, o senhor não tem que pagar.sobre

os 3. O senhor não sabia disso?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Tudo bem.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor ficou sabendo

agora. Então, o senhor sabia que o seu bingo costuma pegar o pacote turístico .•.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Costumava, porque ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ... pegar o pacote

turístico e pegar em dinheiro, a pessoa trocar por dinheiro?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, nós outros dávamos

um pacote turístico a pessoa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. E se ela não

quisesse •..

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO· Se ela "lo qui....e... Em

poucas ocasiões pagamos o valor de viagem.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Quer dizer, voeis

pagaram em dinheiro.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Em dinheiro.
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o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - As.im como' •• a

pa..oa também não qui..... o .I.trodomé.tico, r.cebia em dinh.iro?

O SR•.GUILHERMO PRANDI BUENO· Em pouca. ocasiõ••, ma.

foi feito.
o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • As.im como a pe••oa

também .. não quiser o carro, recebe .m dinh.iro?

O SR. GUILHERMe PRANDI BUENO - Em alguma. ocasiões

também.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Sim. E não t.ria que

pagar impo.to sobr. i.so?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Pagamos Imposto d.

R.nda sobre a rodada.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O .enhor pagou sobre a

rod.da, o ••nhor nio pagou sobre i.so que o ••nhor d.u.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Pagu.i um. parte parcial

du.. imposto.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Ah, uma parci.1I Quero

que o senhor me diga o seguinte: .... carta • • ... contrato que você. tim, plIr

a>oamplo, com a Tacnobingo, .Ia • dirigida ao. ca••ino. da Catalunha ••ua atançio...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Nio, nio ... (Inaudív.l)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o ••nhor nio conhece

o. ""..ino. da Catalunha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, ••tio .rrado o.

C11l1inOI de Catalunha, porque as cassinos de Catalunha não têm nada a vir com o

Brasil, nio têm ab.olutam.nte nada a v.r.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, ma. o ••nhor não

conhace e••• ca••ino da Catalunha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Também ••tio errado o

mau nome. Eu sou franco, eu IOU.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, ma. o .enhor não

conhaca o. ca..ino. da Catalunha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Claro que conheço o.

ca••ino. da Catalunha, ma. fal.i que o. ca••ino. da Catalunha não têm nada a v.r

com .. firma O.riobing.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Nio tem nada a v.r no

papal ....

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Nio, no papal ....

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E ..m ..r no papal?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, lIll falai que tem ""'

COI\IIIlhairo d.legado do. ca••ino. Catalunha, que faz parta passoalment. da

sociedade.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA Por que rllZiio o ..nhor

dá um carro em Belo Horizonte e paga no Rio de Janeiro?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Porque compr.i o carro no

Rio de Janeiro e levei por uma carreta a Belo Horizonte.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, ma. por que o

••nhor paga com o dinh.iro do bingo do Rio de Janeiro?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Pago com o dinheiro do

Cariobing. Falei anteriormente que quando por aquele motivo, infelizmente. as meus

bingo. e.tio arruinado., infelizment., quando não tenho dinheiro para pagar a conta

d. B.lo Horizont., pago do Rio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Meu caro doutor, vou

fllZ.r uma p.rgunta .impl•• ao ••nhor. O ••nhor t.m ."P.riincia d. bingo, não t.m?

O SR. GUILHERMO õ'RANDI BUENO· T.nho.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tem na E.panha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - T.nho.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O ••nhor na Espanha

fllZia i.so?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - FlIZia.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - I.so que o ..nhor faz

aqui, no Bra.II, o ••nhor fllZia na E.panha? O .enhor pagar d. uma outra can, trocar.

pagar Impo.to parcial, o ••nhor fllZia 1••0 na Espanha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Sim, porque .ra ...

(Ininteligível)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • A minha pergunta é a

seguinte: o senhor na Espanha. o senhor fazia impunemente isso, de pagar impolto

parcial, pagar de uma casa de bingo, pagar para outra, da outra fllZer, o ..nhor fllZía

isso na Espanha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Na E.panha eu era diretor

comercial da firma, nio tinha nada a ver com a admlni.traçio contábil.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas o .enhor .abe

perf.ltamente que na E.panha o .enhor não pQdia fllZer i••o.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - A firma it a me.ma, poda

pagar, o dinheiro entra na mesma caixa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· E.tou perguntando i"o,

porque tenho um curriculo .eu aqui. O .enhor tem um curricul0 exten.o ele

conhecimento de bingo, etc. O .enhor já e.tav. no Bra.lIante.?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· E.tive.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quando o .enhor

••teve?
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o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - No anD de 1986, 1987.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O .enhor teve .Iguma

.ção penal?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - NãD, .u tive um habe.s

corpus.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, ma. D s.nhDr teve

.Iguma .çãD penal. Habaas Corpus é na açãD penal. O senhDr teve algum. açãD

penal? Alguma coisa contra o senhor.? Vamos ler mais claros.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Você tem aí na miD. É na

miD que vDci tem.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu estDu lhe

p.rguntandD.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Está .i na mãD.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O s.nhDr teve .Iguma

açiD p.n.l?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - P.rece que .im, mas ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - P.rece como? Qua' fDi D

tipo de .ção pen.1 que D senhDr. teve?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • QuandD .u e.tIv••qui no

Br••n, eu .r. diretor comercial, com 25 .no., de uma companhia ••panhDla. Eu era

.mpregadD. Eu nãD tinha nada que ver com socied.de de nad•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - CDmpanhl•••panbDl.ll.

qui?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - D.tecnologia.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - De quê?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - De tecnDlogia.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E qu.1 .re a condiçiD

.m que D••nhor..tav. aqui nD Br••n?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Eu tinha um vi.to

temporário de dlDis .nD'.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E .... su. companhia

mexill com jogo, não .1

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Es.. companhia tinha

t.cnDIDgi•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - T.cnDIDgia d. quê? D.

jogD?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - De jogD.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - CDmo era D nDme d.

cDmp.nhi.?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • CIRSA.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • O quê?

O SR, GUILHERMO PRANDI BUENO - CIRSA.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - CIRSA eu "i, ma. CDII1D

é que des.nvDIve iSSD? É CIRSA mesmo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • CIRSA mesmo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deve 'er C. I. R. S/A.,

nãDê, nãD?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • CDmo?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA. CDmo é DnDme?

O SR. GUILHERMO'PRANDI BUENO • C. I. R. S/A.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, D que quer diZ10r

.... "C"?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· CDmpanhia Int.m.ciDnal

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· De quê? RecreativD SDcied.de Anônima.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • D. jDgD. TecnDIDgia d. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Ah, CDmpanhi.

jegD. InternaciDnal...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M, t.cnDIDgia de j09D. O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - R.cr.atlvo Sociedade

E. qual foi a ação penal que Osenhor teve naquela época? Anônima.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu nAD sei, porque não O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· D.poi' di"o, o .enhor

tramitei •••• documentação. nio foi b.rn-.ucedido ••ó vDltDU agora, niD é?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Em que .no foi iSSD? O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Volt.i.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Não sei .. foi 1985, 1987, O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Es..s recibos, que

1985. Entre 1985 e 1987. também for.m apreendidD' d. transferência. bancária.,.tc.

no Br.'il, não é?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o .enhor já ••teve aqui

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - E.tlve.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Me perm~.? POlia ver?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Pod., ••tá aqui. O

.enhor conhece0() li di.tincia bem.



04104 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Transferência de 100 reais

é do interior da Espanha, de um ponto para outro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, mas o qua isso tem

a ver aqui?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não tem nada a ver. Niío

tam nada a ver.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas, então, por que isso

fica aqui?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Estava na minha mala

pessoal isso aí.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANOA - Ah, estava na sua mala.

O senhor faz transferências ~á também.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não. Transferéncias

espinholas, no valor de 100 reais.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, espanholas. Qual

é que é 100 feais?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Esse aqui. O valor é 100

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Mas esse aqui é de 6

mil e 800 dólares.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Qual?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Essa. Essa é 6 mil e 800

dóllflls.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim, mas isso é da venda

de divisas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ah, pois é. O senhor

vendeu divisas para esse Sr. Frlncisco Xavier Gonzalez Reverté, que é o seu sócio ...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • São operações na

Espanha.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, mas não são 100

reais. São 6 mil e 800 dólares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) • Sr.

Relator, passarei os trabalhos ao Primeiro Vice-Presidente.

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Ricardo Gomyde)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Uma das coisas que nos

interessa muito é saber se eSles premiados todos têm recebido prêmio. Eles recebem

oprimio?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Têm, têm recebido o

prêmio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Diga-me uma coisa:

quando estivemos lá no Bingo, lá na Barra, tinha muita cartela, tinha cartela de um

jeito, de uma cor e de outra cor. Aquelas cartelas todas são oficiais?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· São homologadls. As

cartelas que vocês pegaram, o problema é o seguinte: essas cartelas não tinham o

anagrama da LOTERJ, porque a LOTERJ pediu, com esse anagrama a partir de

outubro. Inclusive, acho que vocês rativeram um fax onde a LOTERJ comunica isso li.

Então, todas as cartelas antorioros haviam sido homologadas dentro da LOTERJ.

Inclusive tenho uma inspoção da LOTERJ onde disse quo ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas, interessante, ou

tenho essa carta da LOTERJ... Qual foi a data disso da LOTERJ? Que o Sr. não

podia mais comprar cartela, só poderia comprar na LOTERJ. quando foi?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Parece-me que foi a partir

de outubro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, senhor.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Me parece. Eu não soi.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· A Portaria está aqui. Foi

de junho.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não, mas, de fato,

como eles não tinham cartelas próprias, porque eles precisavam de uma fabricação de

cartelas, e eles, por questões de mercado, não conseguiram fabricar cartolas, eles

prorrogaram, de fato, homologaram para mim. essas cartelas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E por que o senhor

pegava e rasgava o movimento? Não a cartela. Porque o senhor que tem el<periiincia

na Espanha, e a gente que já esteve lá também algumas vezes, até jogando lá também

nos bingos. Lá se tem o cuidado... O vendedor vem e recolhe as cartelas, para não

deixar nenhuma. Mas, eu não me refiro ao fato do ler a cartela rasgada. Refiro-me lO

fato de ter o movimento daquola rodada ter a preocupação de rasgar e jogar no lixO.

Porquê?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Não estou sobendo disso.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Quando guardava

outros... Não, os que estão apreendidos aqui, estão todos aqui na CPI, têm dezenas.

porque um Deputado, por acaso - acho que foi o Deputado Marquinho Chedid 

passou num local que tinha um lixo, onde jogavam no lixo, e encontrou ali uma série de

cartelas rasgadas, o movimento. Enquanto estávamos recolhendo aquele que era o

movimento normal, que era guardado, tinha aquele que também estava rasgado. O

senhor sabe por que?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Era um depósito de

cartela rasgada. Só tinha cartela rasgada lã.
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o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Como é que é? Por que

rasgaram essas cartelas?

O SR. GUILHERMe PRANDI BUENO - O senhor me desculpa.

mas não estou entendendo o que vocês estão~me falando. As cartelas, todas as

cartelas que estão na sala, são cartelas homologadas pela LOTERJ. Você pode

comprovar pela...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor não está

entendendo.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Desculpe, não estou

entendendo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, vou-lhe explicar

como é que funciona o seu bingo, já que o senhor não sabe. O senhor pega aquele

movimento, que está aquela fichinha, que está aquele movimento, e o senhor grampeia

o movimento que foi ali. Tantas cartelas vendidas, tantas não sei quê e tal. E

grampeia na cartela premiada. Isso tudo lá está guardado. E fica guardado. Só que

algumas o senhor não guarda. Algumas o senhor rasga. E foram essas que ele

encontrou. Eu só queria saber por que o senhor guarda umas e outras são rasgadas.

Eu só queria saber isso.

E todas estão aqui. Estã~ aqui na CPI. Trouxe 510 quilos de cartelas.

o SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID - O senhor não

entendeu a colocação. Gostaria de saber o seguinte: aquelas cartelas ganhas, que

têm o imposto recolhido. Têm o resuminha. Quem ganhou... Só para concluir, para não

fugir. Quero só saber isso, Eurico: quem ganhou ....

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Quem ganhou tem o

recibo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Tudo bem. Eu sei que

o senhor tem o recibo. Eu quero saber claramente: as cartelas, os resumos de cada

jogo e o resumo de cada jogo, para onde vai? Vai para o depósito?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim, vai para o depósifo.

E entra em uma caixa.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - E o que o senhor faz

depois?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Nada. Fica ali, porque, na

realidade, são aproximadamente entre ao ,e 100 rodadas por dia. E, às vezes,

multiplicado por dois, porque ... (ininteligível).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Tudo bem. Ficam

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Em principio, nenhuma todas guardadas.

dessas carteias tem que estar rasgadas. O SR. GUILHERMe PRANDI BUENO _Em princípio, têm que estar

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, vai ver que o todas guardadas.

gerente lá na sala de venda estava passando o senhor para trás. Deve ser isso. O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _ Tudo bem. Espera

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não sei, não sei. um pouquinho. E tudo que é feito. está no relatório, na Ata. Então, não tem nenhuma

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Por isso... Uma cartela que foi extraviada.

pergunta, me desculpe. Relator, só uma pergunta clara, nisso que estou a par. Queria O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO _ Eu não posso.... Eu não

saber o seguinte com ele: o senhor tem conhecimento de cartela rasgada ou não? estou 24 horas no bingo. Eu não estou 24 horas no bingo.

O SR. GUILHERMe PRANDI BUENO - Todas as cartelas que eu O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) _ Deputado, o

tenho são cartelas homologadas. senhor está inscrRo? A gente deixa o Relator prosseguir com as inquirições e depois

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Espera um pouquinho. os Deputados, para chegar a V. Exa.

• Cartelas homologadas é uma coisa. Quero saber: rodado o movimento... O senhor O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _Só fIZ essa pergunta

fecha a movimento cam a cartela de quem ganhou, não é isso?
pelo que o Eurico falou. Eu quero deixar claro que ele disse que não lem

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO -Isso. conhecimento e guarda todas as cartelas, Eurico, e voci sabe a pergunta que estou

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu queria s.ber do querendo fazer.

senhor claramente: essas cartelas vão para o seu escritório, para fazer o relatório? O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA _ Por isso que fIZ a

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não. O meu escrítório pergunta.

o que vai são livros de atas. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA _ Só queria complementar

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Aonde vão aquelas que é para os Srs. Deputados terem mais alguns subsidios. O senhor tem um contrato

cartelas ganhadoras e o relatório do computador? de mútuo, com a Martini Comércio de Bebidas e Frios Ltda., certo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Essas cartelas estão O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO _Certo.

somente em uma caixa, se vão guardando, se vão guardando em ordem cronológica. O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA _ Onde?
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o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Belo Horizonte.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Como é que o senhor

paga uma parcela desse contrato com o dinheiro do bingo do Rio de Janeiro?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Já falei anteriormente.

Pagamos da Cariobing. Eu não po••o pagar em Belo Horizont. com dinh.iro do Rio?

Eu pergunto. Eu não sei. Acho que sim. Não vejo nenhum delito nisso.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nó. vamo. traz.r o

Presidente do Flumin.ns. aqui para perguntar a .Ie .e pode pagar com dinh.iro do

Flumin.n••.

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO • Perdão, perdão, um

momento. O Fluminens. não tem nada que v.r aqui. O Flumin.ns. receb.u una 7%

sobre 100% bruto. o r••to não tem nada que v.r. Ele recebe .obre o que hó.

vend.mos: 7%. E ele recebeu até agora dir.itinho. Eu pago com dinh.iro do

Cariobing a B.lo Horizonte.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quer dizer, .ste aluguel

também que pagam ao senhor não ê com o dinheiro do Fluminense, não?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, o Fluminen.e, ela

tem um contrato com os 7% da receita bruta.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ou com o dinheiro do

apostador que lhe pagam o ...(ininteligível)? Se não é com o dinheiro do Fluminense, é

com o dinheiro do apostador.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, é com o dinheiro da

firma.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E como a firma con.egue

esse dinheiro?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O próprio movimento do

bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M, é com o movimento

do bingo. Ma. o .enhor acabou de dizer para mim que o bingo dá prejuízo.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Claro que dá pr.juízo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Se dá prejuizo, como é

que o s.nhor cons.gu. pagar?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Porque .u fIZ 'um

inve.tim.nto iníclal d. 1 milhão • 700 mil dólare. no País ., infalizment., e.se

dinh.iro, praticamente, já está ••gotado. Esse saldo é o que está ficando ...

(ininteligivel).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Está b.m, eu entendi.

Me diga uma coisa aqui. E.sa contabilidad. aqui paralela, isso aqui é o quê?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - E.tes aqui são uns itens

que eu colocava, que estão incompletos, mas estão dentro da contabilidade. Se ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O que quer diZer i.to? É

quanto lhe dev.m ou quanto o ••nhor dev.?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Como?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - I.to qu.r diz.r quanto

lhe devem ou quanto o .enhor dev.? Ou não quer diz.r nada.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Isso aqui significa débilo e

crédito.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, ma. o que i••o qu.r

dizer? Alguém lhe deve ou o senhor deve a alguém?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Es•• é o movimento de

própria caixa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Sim, ma. o que quer

dizer? laso d.v. a qu.m? A qu.m •••• valor? Sobra ou falta para quem?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - I.to aqui é um débilo • um

crédilo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Estou ent.nd.ndo. Eu sei

I.r débito. crédito.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· E.t. é o .aldo que .stá

dentro da caixa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Que saldo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Da contabilidade geral.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas .u quero saber isso

aqui, por que í.so aqui é paralelo? 1••0 é particular, i••o é .eu, i.so de quem é?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - É da firma.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então o s.nhor me

explica aqui, se i.so é da firma. Carro, dia 15/06, em BH, 5.315. Me traduza isso.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu traduzo. Eu já expliquei

ant.riormente, para o. senhor.s que nós, quando temo. a rodada do carro, damos o

valor do carro e não damo. o valor do bingo. Todo mundo sabe di••o. Porque, senão,

teríamos um prejuízo enorme. Já temos um prejuízo enonne nessa rodada.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Já entendi, ma. o que

qu.r dizer 5.315? É o que o s.nhor d.i,.,u d. pagar? Que;' ••nhor pagou amai.?

O SR. GUILHERMe PRANDI BUENO· Não, não senhor. I.so é o

valor do bingo. O valor do bingo d.as. rodada.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· M, foi o valor do bingo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Você tem 12 mil r.ai., que

foi vendido o carro, menos 5.300 que entrou no bingo, é a diferença que entrou.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M, .... aqui é a

diferença. Então, aqui é débilo, não é? Aqui, na verdade é o que o senhor perd.u. É

isso?
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o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Não, eu perdi muito mais

que isso. Eu bendi muito mais. Perdi o valor do carro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Agora, eu quero saber o

seguinte: prerpio, bingo, carro, dia 1B.05, BH, 8.305. Isso é o que?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - A mesma coisa. A mesma

coisa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor perdeu mais do

que ioso ou Pltrdeu 8.305?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Isso não perdi. Tenho que

ver a diter_. "lT entre o valor do carro e esse valor.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas, por que o senhor

escreve aqul~ Aí eu vou vendo aqui. Déb~o e crédito. Uma hora o senhor bota aqui:

salário de nio lei quem. Aí o lalário o senhor bote crédito. E outro aqui o senhor bote

déb~. Isso quer dizer o que? É dinheiro que entrou, dinheiro que saiu? Como é que

foi?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Vamos ver. Nós temos a

nossa contabilidade. Temos um dinheiro "X't, de 10 mil. Então, você paga...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Guilhermo, eu tenho

toda a sua contabilidade aqui oficial. Esta é uma contabilidade manuscrita, sua. Eu

quero que o serhor me explique o que é isso.

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - Eu estou tentando ihe

explicar. Aqui nós temos os movimentos diários de entradas e saídas. Não há um

"contábile" aqui que possa 0.0

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, "contábile" aqui

somo nós todos. Você sabe que maioria dos Deputados sabem o qUI é débito e

crédito. É uma coisa que se recebe e uma coisa que se paga. Eles sabem disso. Só

que eles querem saber, os Deputados querem saber de onde recebe e como paga e

para quem paga. É a única coisa que eles querem saber. Ê só o senhor explicar.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Como paga eu já expliquei.

Como paga ...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sr. Relator, V.Exa, me

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Por que me parece que a

contabilidade dessa empresa não é feita manualmente ao tempo dos antigos, que

tinham aqueles livros grossos. Se isso for, estaria compatível. Mas se feito por

cilipagem, por informática, na realidade uma conta corrente gerencial, como me paç,ece

ser - não vi o documento, está nas mãos de V. Exa. - me parece que um documento

desses pode prenunciar um controle marginal. Então, o que V. Exa. quer saber do

Depoente com pragmatismo é o porquê e o que signtficam esses mapas que V. Exa.

tem as mãos. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É exatamente isso que

quero saber o que o Doputado colocou.

O SR. GUILHERME PRANDI BUENO· Dr. Eurico, essa ficha aí ...

Nós tivemos muitos movimentos. Então, a contabilidade... Eu vou tomando alguns

rascunhos, que de fato estão incompletos, para determinar um saldo extra que

tínhamos dentro da caixa.: E tive que fazer um levantamento dos it~ns que eu

recordaVa para determinar esse dinheiro que está incluído dentro da contabilidade) É

isso ai.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Relator, obviamente que

assim em um exame superficial - aí não sou técnico na matéria -, mas me parece

realmente um controle marginal. Aqui têm alguns enunciados de determinados

pagamentos, que não se justfficam de maneira nenhuma serem lançados nessa ficha,

senão um controle marginal. Como por exemplo: dia 12 de julho. Diferença salarial de

Ricardo. Entre parenteses: mesa de não sei de quê. Fecha o parêntese. Despedido.

Outro: auxílio a Veiga no mês de maio. Não me parece que isso seja um documento de

origem contábil. Salário Frank, mês de maio. Salário Frank mês de junho. Então, isso

é fácil comprovar. Esse Frank, certamente, é um funcionário do Bingo, da empresa,

com carteira assinada, cujo salário é de mil e quinhentos reais. A comprovação da

carteira de trabalho desse Frank com mil e quinhentos de salério real e com o seu

registro de empregado, comprovará se isso é cu não um controle marginal.

O SR. GUILHERME PRANDI BUENO - Aqui... Com licença. Aqui

o .enhor tom fichas, pcrque a principio nós fazemos todas essas fichas à mão. Estão

aqui.

funcionário da emprela?

O SR. GUILHERME PRANDI BUENO - Não. É colaborador.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Colaborador. Na no~sa

legilIaçio não pode existir colaborador que não receba, a nio ser mediante recibo

especifico. Isso aqui, na realidade, é um controle marginal. Não há como fugir.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não, não. Aí voce vai

ver qu~ tem um saldo. Esse saldo está dentro de nossa contabilidade. E eu tenho que

fazer um levantamento para chegar aonde estava esse dinheiro que tinha, vamo:::::

perm~e? Tenho a impressão que V. Exa. dosoja labor como é que uma empresa

comercial estabelecida, que tem a sua contabilidade própria e que tem as normas de

contabilidade. existom manus~os, controles paralelos misturadol de receitas,' de

despe..s, de bons adquiridos, do bonl distribuídos, como le figuras.o uma...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ...um caixa dois.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH -...uma contabilidade

paralela do real para uma contabilidade ajustada daquiio que é processado

normalmente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É exatamente Isso.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH Esse Sr. Frank é
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.upor, em .uperávit dentro da firma e que não e.tava, de alguma forma, b.m pe••oa fi.ica. Em relação à pe••oa jurídica, todo. o' Sr. Deputado••ab.m que o.

contabilizado. bingos - e nàs estamos aqui há a\gum tempo discutindo isso - estão obrigados a ter

o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - O .aldo na contabilidade uma admini.tração própria. uma contabilidad. própría.

não tem nada a ver com lançamento marginal, porque o .enhor pode ter um .aldo na O SR. DEPUTADO MARCUlNHO CHEDID - Uma qu••tão d.

contabilidade como dinheiro em caixa e t.r f.ito daqu.le valor total todo... o. ordem, Sr. Pre.id.nte. Cueria .aber quem é a equipe que e.tá filmando? D. onde é

pagamento. marginei.. E controlar mediante uma ficha de... natureza, o 'lu. não que e.tá ai? Cueria 'lu. o Sr. Pre.idente que.tiona••e.

impede de o .enhor ter na contabilidad. um .aldo. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyd.) De

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Ma. você compr.end.rá televi.ão? É a televisão Manchete.

'lu., .e você tem um saldo superior na contabilidad•• você não pode t.r... S. •••• O SR. DEPUTADO MARCUINHO CHEDID - Não, a outra .quip•.

dinh.iro .stá amai. d.ntro da contabilidad., •• fo••• em outra coisa •••• dinh.iro (Intervenção fora do microfone. Inaudivel.)

não estaria d.ntro da contabilidade. Você me compr••nd.? O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Ah••im. A

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH _ Eu ent.ndo, ma. •••• .quip. 'lu•••tá faz.ndo o Programa Nacional do PC do B. É i••o?

dinheiro .ó poderia ••r comparado •• ele ••tiv•••• em depó.ito bancário. S. é O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - P.rf.ito. Nio, .stá certo.

movim.nto de caixa, .1. tanto pode ••r... É 'lu. a equipe 'lu. faz para PC do B não é conhecida. Ma., continuando, também na

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO _ Não, ma•••tá registrado parte da pe••oa jurídica nó. sab.mo. 'lu. há 'lu. ter uma admini.tração própria. E

como depósito bancário. Vamos comprovar isso está sobejamente comprovado que a contabilidade era misturada, de um Estado para o

O SR, DEPUTADO JOVAlR ARANTES _ É fácil a comprovação, outro. S. falta dinh.iro num, .ai do outro. Funciona como •• fo••• uma .mpr••a 'lu.

não é? tiv•••• uma sede. tiV.s•• duas filiai. pera admini.trar o bingo. Entáo .....mpresa

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH _ O que é fácil notar, Sr. tem um caixa. v.m o dinh.iro d. um caixa de um Estado, vem o dinh.iro do caixa'do

R.lator, é que e'.e Frank é um colaborador perman.nte, porque ele ••tá lançado aqui outro Estado, mi.tura tudo. Se .stiv.r faltando no caixa de um, ~a para um, se

todo. os meses; o que também infringi a legislação trabalhista de funcionar avulso. Na estiv.r faltando no caixa do outro... E nós sabemo. 'lu. isso não é legal.

Especificamente no bingo - pode ser até em outras coisas - não é I.gal. Também
realidade, me parece que as coisas aqui. por ease extrato, visto assim aleatoriamente,

e.tá sob.jamente aqui comprovado que tem uma ligação estreita com o jogo, com
não parece compatível com outra coisa a não ser com um controle marginal. É uma

cassino, com outro, com a intenção, se não de imediato, mas a curto de prazo, de

opinião apenas prévia e rãpida.
implementaçio de máquinas de bingo•.~ Ilio -maquinas - quero a"'~r oa Srs.

O SR. DEPUTADO- EURICO MIRANDA - Eu só qu.ria;para
D.putados - que tém um dispositivo em que ali é 'lu. se diz quanto é que o otário,

depois até retornar, passar para os Srs. Deputados o que está aqui constatado ~om

que bota lá e moedinha, qual é a chance que ele tem. Cu.r dizer, tem uma. que ele
ampla documentação. O Sr. Guilh.rmo tem, conforme .xibido aqui, um visto de

não t.m chanc. nenhuma, é 100% para a máquina. É só ir lá no dispositivo botar que
p.rmanência emitido no dia... Primeiro el. teve um visto t.mporãrio no dia 12.07.94,

.1. não tem chance n.nhuma, .Ie não tem chance n.nhuma. Tem outras 'lu. 80% é
que era válido até 90 dias após a primeira entrada. Posteriormente, teve um visto

para a máquina, outras 90%, outra. 70% etc. Isso é 'lu. foi falado aqui para o negócio
p.rman.nte no dia 24.07.95. Por "n" documentos, 'lu••stão aqui, ficou amplament.

do laudo do instituto criminal. É por que ele. dão um laudo para saber se t.m aquel.
comprovado que, nesse período, sem o visto de permanência, ele geltionava, ele

n.gócio d. 70"... Mas .l.s d.pois vão lá n...máquina e mudem aquela, não sei qual é
assinava contratos, ele fazia pagamentos. Enfim, ele administrava integralmente esses

o nome técnico, não s.i se é chip, o 'lu. é 'lu. é, 'lu. muda aqu.la programação e
dois bingos. Além dissa, tem documentos no sentido de que era pago condomínio e

aquilo ali d.ixa d. t.r. Então,.u acho, já têm inclusiv. máquines compradas. Eu
aluguel de epartamento, o 'lu. d.monstra que, na verdad., não ••tava como turista no

tenho sobeja documentação de 'lu•••tá para s.r implantado, • vai começar pelo Rio
Brasil, hospedado em hotel etc.

de Jan.iro, esse negócio de máquina caça-niqu.!. E acho 'lu. a g.nt., por um bom

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - (Ininteligív.I).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - EI••stava ef.tivaménte

• m um apartam.nto, com o condomínio s.ndo pago .tc. Tem todos os comprovant.

aqui d. r.stituição de d••pesas d. almoço, de jantar .tc.•tc, .tc. Isso.m r.lação á

tempo, conseguiu s.gurar. E também, finalizando, está sob.jament. demonstrado •

com documentação 'lu. o Depoent. é profundo conhecedor d.ss. sistama d. bingo.

EI., inclusiv., t.m uma passag.m, já no Bra.i1, .m 'lu. trabalhou em uma .mpr.sa que

tinha tecnologia d. jogo. Não s.i 'lu. jogo. mas tinha tecnologia d. jogo. Jogo'd.
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bicho não é, porque a tecnologia de jogo de bicho é brasileira. Quer dizer, deve ser O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É normal que o senhor,

um outro jogo. Tecnologia de outro tipo de jogo. Também demonstrou ser conhocedor que mexe com negócio. intemacionai., é normal que no••eu. negócio. você hão

da legislação. E agora eu passo p.r. o. Sr•. Deputado., para poderem interrog.r, .e tenh. um gerente especifico que torne conta do dinheiro, do recurso arrecadado em

quiserem. E me reservo o direito de voltar. cada uma daI suas agências ou das suas empresas?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Ouvido o

Rel.tor, p••••-.e a Ii.ta de in.criçáe.. Com. p.lavra o Deputado Carla. Sant.na do

PT, do Rio de janeiro.

o SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Primeiro, quero elogiar o

trab.lho do Relator, na profundidade que fez a nivel de documento. Eu e.tive, junto

com vários companheiros, nessa diligência, no Rio de Janeiro. no bar. Eu não vou

fazer pergunta nenhuma. Eu .cho que a gente da Comissão vai ter de pedir uns cinco

minuto, dar um sentada, parque isso é grave. Tem vários documentos que não foram

respondido.. Eu .cho que tem que.táe. para mim ai que .ão centrais. Acho que tod.

e••• documentação que foi feita .i... Eu .ugiro... A minha po.ição é que a gente

suspenda aí uns cinco minutos, só os Deputados, para a gente decidir o que nós

v.mo. fazer, porque ••ituação do jeito que está, a gr.vidade de.s. situ.ção, tem de

pegar o Departamento Jurídico nosso aqui, a gente analisar, junto com o Relator, que

é o que tem mais experiência nessa questão da matéria, e nós tomarmos uma decisão.

E eu espero até que o. Deputado. que estão aqui não saiam p.r•• gente tom.r uma

posição coletiv•• nível d. m.nutenção d. nossa audiência.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Depuládo,

ainda há mais três Parlamentares inscritos. A gente ouve essel três e aí coloca a

que.tão de ordem em votaçáo. Com. paiavra o Deputado Jov.ir Arante., do PSDB de

Goiás.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Eu gostaria de saber do

Sr. Guilhermo qual o faturamento do Bingo d. Barr., no de J.neiro.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Da Barra, está

aproximadamente 700, 600, é nessa faixa.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Por mês?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Por mils. Eu gostaria

inclusive que alguém fica.se lã p.ra demonstrar que o faturamento é esse. Seria muito

bom, porque o problema é que tanto um como outros bingos estamos num negócio que

nós investimos muito forte e que e.tamos completamente arruin.dos.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Foi coincidência no di.

em que nós estivemos no Rio de Janeiro, o Bingo da Barr. e.tava totalmente lotado?

Foi coincidincia?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim s.nhor, por um. razão

fund.mental: porque era o dia do carro. Er. o di. do carro. M.s o movimento nos

outrOI dia. cai notoriamente.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Temo. o. Chefe. de

Salas, que são os que se encarregam de recolher o dinheiro.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quanto. funcionário. o

senhor tem no bingo do Rio de Janeiro?

O SR, GUILHERMO PRANDI BUENO - Aproximad.mente

porque números totais eu não sei - deve ter uns 30, aproximadamente. Não sei.

O SR, DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quem é que faz a

remessa de dinheiro quando o senhor não está no Rio de Janeiro, quando o senhor

está fora, por exemplo, na Espanha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - A remessa de quê?

O SR. DEPUTADO JOVA1R ARANTES - A reme••a dos recur.o.

arrecadados no Bingo da Barra.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - P.ra a Espanha?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É. Para Espanha.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, nunca, nunca ficou...

(ininteligível). Temos perdas. Nunca se pode mand.r nada. Sempre tivemos perda••

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Nem despe.a.

correntes?

O SR, GUILHERMO PRANDI BUENO - Nada, nada, nada. 'Foi

pedido, foi pedido da Espanh., por carta, a forma p.ra nós, através do Banco Central,

remeter, se houvesse lucro, qualquer coisa. Realmente, não houve lucro e não posso

mandar nada.

O SR, DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Nós, eu pes.oalmente.

no dia em que nós apreendemos uma série de documentos do senhor, Sr. Guilhermo,

lá no Bingo da Barra, eu recolhi uma série de documentos de um seu assinador de

cheques. Como é que é o nome dele, o que faz os cheques? O que faz 0$ cheques lá

do Bingo da Barra, qual o nome dele?

O SR, GUILHERMO PRANDI BUENO - O contador?

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - É.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O Viega•.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Viegas.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Viega•.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - I.so. Eu peguei três ou

quatro documentos que estão no meio...

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - Sim
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o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - De repasse, com

anotação: "repasse de dinheiro para a Espanha ao Sr. Guilhermo".

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, é impossível.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Não?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO -Impossível.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Então, esses

documentos...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Podemos ver~icar. Nunca,

nunca foi mandado absolutamente um real para a Espanha. Nuncal

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Talvez em dóler, não?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Náo, em dólar, nem em

real. Infelizmente, eu gostaria inclusive, se fosse possível, que ficassem nos dois

bingos. Vocês vão ver o movimento. No Bingo Savassi, não chegamos a 200 mil reais

por mes de faturamento por um problema de mercado, por um problema de mercado

que todo mundo bota carro, todo mundo bota... E eu náo posso, porque não tenho

capital suficiente para isso. E o Bingo da Barra fatura no máximo 700 mil reais.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Para encerrar a minha

participação: quanto o senhor paga por mês para o Fluminense?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Cinqüenta mil, 55, 45,

dapande do valor arrecadado. Eu tenho inclusive aqui umas cartas tanto do

Fluminense como do Cruzeiro...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A semana que vem nós

vamos ouvir o Presidente do Fluminense.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Ótimo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Questão de

ordem? Porque pela lista de inscrição o próximo inscrito é o Deputado Nelson Otoch,

do PSDB do Ceará. Deputado Nelson Otoch.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Inclusive, Desculpe

senhor, posso terminar uma coisa?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rícardo Gomyde) • Tranqüilo e

sem problema. Pode.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Inclusive, o mês passado,

o Fluminense... O mês passado não, desculpe, porque agosto e setembro ainda não

estão fechados. Mas em julho, nós pagamos ao Fluminense me parece que foram 55

mil. E nós tivemos uma perda de 90 mil reais, no Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Deputado.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sr. Presidente, eu gostaria

de saber do Depoente... Eu vou fazer algumas perguntas curtas para qua cada uma

saja respondida. O invastimento da ampresa de V,Sa, para a instalação dos dois

bingos foi da 1 milhão a 700 mil dólares aproximadamente?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - De 1 milhão e 700, dos

quais me parece qua um 1,5 milhão já astá integralizado, ou 1 milhão, 450, Não sai

exatamenta o valor, mas está antrando através do Banco Cantral do Brasil.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sai. Essa volume da

investimento veio todo do estrangeiro?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Veio todo da Espanha.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Veio todo de fora.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Todo da Espanha.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Em Balo Horizonte, qual é

a estrutura gerencial do bingo, quem é o principal executivo do bingo?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não, ali não temos

executivo. O que temos é um Chefe de Sala, que coordena o jogo. E temos um

contador. E o resto é funcionário do bingo, propriamente.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - O que é ser Chafa de Sala

num bingo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - É quem faz o jogo, quem

faz o jogo na própria sala. Quem determina os tempos, onda os malhores tim qua

correr mais, têm que correr menos.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Como chama o Chefe de

Sala de Balo Horizonte?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Chama Oquenes.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - É brasileiro?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Brasileiro.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Não pareca estranho qua

sa tanha, para um investimento de tal monta, numa cidade como Belo Horizonte, uma

atividade comercial, qualquer que seja ela. sem que haja uma garAncia local, em que

apenas um chefe de fila seja o principal executivo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, é...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - E que toda a centralização

de raceitas e despesas seja feita numa cidade a quilômetros de distãncia?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Porque o bingo é um

negócío muito estrutural. O bingo dificilmenta foge de um padrão já propriamente

estabelecido. Então, o que eu fazia era ir a Belo Horizonte a cada semana, ou a cada

dez dias, ou a cada quinze dias.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - V.Sa. tem conhecimento de

qua na lagislação aspecífica do bingo cada bingo é um bingo? Ou seja, melhor

explicando: cada bingo dependa da uma autorização. Tem que ter um clube, estar

vinculado a uma Sacretaria de Segurança da um Estado, à Secretaria de Fazenda de

outro Estado. V.Sa. tem qU,e ter uma contabilidade autônoma. O clube daquela cidade
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é que é o respon.ável, em última hipótese, pela Oplll'açio do bingo. V.Sa. tem

conhecimento disso?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Bom, a história na

Espanha é completamente dfferente. V0c6 tem um negócio com uma firma, e a firma

pode operer em qualquer parte do País, sempre e quando seja a masma firma. Vócê

abre filiais. Que foi o fozemos em Belo Horizonte. Nó. temo. uma firma estabelecida no

Rio de Janeiro. E logo abrimos uma filial em Belo Horizonte, que tem o CGC dfferante.

Agora, a firma é a mesma. As contas estão abertas no nome da mesma firma, a

Cariobing do Bra.il

o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Ma. o .enhor tem

conhecimento de que a legislação brasileira do bingo exige que sejam controles

individuais?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Bom, eu, .inceramente,

nio sabia. Os contadores é que tomam conta disso. Eu não sabia que voei não pode

extrapolar um dinheiro daqui para lá. De fato, e.tá na contabilidade. Está

transparente.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Não parece que é

importante para qualquer pe.soa que não seja originária da nação, ou .eja, alguém

que venha inve.tir no Bra.il, que tenha conhecimento suficiente da Iegi.lação, para

poder resguardar os interessei âaquele negócio em qUI vem investir, e que não fique

na mão de terceiros, de contadores ou de advogados?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO· Não, nia...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Não parece a V.Sa.

importante que quem define o investimento de 1 milhão e 700 mil dólara., para .er feito

em qualquer outro país que não o .eu; que não seja o .eu de origem, que ele tenha

conhecimento bastante da legi.lação?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Ma. quando chegamo.

aqui, ficamo. na mão de uns advogado. em São Paulo, que foram o. que no.

assessoraram, em linha gerais, na atividade do negócio. De fato, continuam sendo

advogado. no.so.. Agora, a contabilidade, nó. pegamo. pessoal .creditado em

contabilidade. Imagino que... Eu não posso re.ponder. Go.taria que... (ininteligível) o

contador, porque não sei se é possível você mandar um dinheiro daqui para lá. Mas,

de qualquer form....

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - A contabilid.de da

empresa, então...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Deputado, por favor, me

ajude. Eu queria que V.Exa. foze••e duas pergunta., dentro da .eqüência de

perguntas que V.Exa. fez. Esses advogados, se um desses advogados não virou

gerente agora da empre.a. E, a outra é: quanto efetivamente foi investido no bingo de

Belo Horizonte? Por favor.

o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Se V.Sa. entendeu a.

pergunta. formulada....

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O advogado é procurador.

O advogado é procurador. Ele tem procuração de...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Mas não participa

acionariamante?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, não, não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Não, .e não é gerente.

Agora, recentemente foi promovido a gerante da empre.a, um do. advogados.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Que eu saiba, não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quem é o Sr. Miguel

Jambor.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Estou falando. Miguel

Jambor foi o advogado de São Paulo que ele nos deu o assessoramento jurídico. E

tenho esse procurador da Cariobing Espanha para assinar os documentos, porque os

outros sócios estão na Espanha.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - O senhor gerencia algum

bingo aqui fora do Bra.i1?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tudo bem. Eu vou

mo.trar aqui. Qual foi a outra pergunta que eu pedí?

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Quanto foi investido no

bingo de Belo Horizonte?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Deputado, eu não posso...

V0c6tem aqui os papéi....

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Ma. o .enhor não .abe?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Bom, não .ei de cabeça

quanto foi investido.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Não tem nem uma idéia,

em números redondos?

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - Sei. Vamos dizer, 200 mil

mais ou menos que custou o maqu\nário, e uns 500 que custou a decoração e a obra,

somando uns 700. Não .ei, 700, 800" 600, ne••a faixa, mais ou meno•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu vou tentar lhe avivar,, :

porque só da Con.trutor~ Co.carelli ...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Foi ela que fez tudo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Como é o nome?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Coscarelli.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA 0- Só da Con.trutora

Co.carelli foram 500 e lantos mil reai•.
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o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Foi o que eu falei. O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Olha, o 'senhor me

Quinhentos mais 200 da maquinária, o que... desculpe, Sr. Guilhermo, estar insistindo nesse assunto, mas me parece muita

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA _ Sim, isso em Belo ingenuidade de querer nos convencer que, para verificar se os dados reais de uma

Horizonte. Só para ajudar. Deputado. E daqui a pouco vou mostrar o documento que contabilidade procede, se buscar controles marginais. Nada melhor do que a própria

contabilidade, no exame e na aferição de documentos e de lançamentos, para verificar

o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - O que eu gostaria de

saber, agora reportando àquele mapa que foi exibido pelo Deputado Relator, V.Sa.

reconhece de quem é aquele manuscrito?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Acaligrafia é minha.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Caligrafia. Não parece

entio que o responsável maior por um negócio em dois Estados - pediria a atenção

ínclusive dos Srs. Deputados -, o responsável maior por dois Estados, por negócios

em dois Estados, o responsável maior por um investimento de 1 milhão e 700 mil

dólares, ele se preocupe em fazer mapas que orientam a contabilidade, se não for

mapas exclusivamente marginais? Porque. veja bem, se V.Sa. tem, em Belo Horizonte,

um chefe de fila e um contador que opera toda uma filial da sua empresa de modo

errôneo, mas que é responsável por tudo, operações de contratação de pessoal, de

se aquilo está correto ou não, se aquele valor aparece ou não aparece. E não num

controle marginal, como V.Sa. lançou, durante vários meses, o pagamento para aquele

cidadão de 1.500 reais, um colaborador. Quer dizer, se é um colaborador, ele não

consta na sua contabilidade oficial. E, S9 consta no seu mapa marginal, o seu mapa é

marginal. V.Sa. me responde categoricamente, que aquele Sr. Fábio... É Fábio o

nome do...? Quer verificar por favor, Sr. Relator, o do 1.500 reais? Ele consta cdmo

empregado da empresa?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Frank.

O SR. GUILHERME PRANDI BUENO - Não, ele não consta

como...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - O Sr. Frank não consta

pagamento, de crédito, de tudo, de lançamento de despesas, de envio de
como empregado da empresa?

documentação para ao Río de Janeiro, como é que na mão de V.Sa.• que está lá e cá,

porque é estrangeiro, tem visto de turista, viaja para o exterior, o seu passaporte deve

ter carimbos de locomoção, como é que é esse controle contábil do dia·a~ia para

fornecer subsídios para a contabilidade, ter você centralizado nas suas mãos?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu já falei para S.Sa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - S.Exa.

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - S.Exa., desculpe. Posso

falar?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Pode falar.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Nós encontramos que nós

tinhamos em caixa uma quantidade a mais do valor real que tinha que .star. Então, eu

fIZ, pessoalmente, um levantamento, onde esse dinheiro podia estar, e que não estáva

contabilizando. É esse o objetivo da ficha.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Então. o senhor fez uma

contabilidade paralela...

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - Não senhor.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Para poder verificar se a

sua contabilidade...

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não senhor. Essa

contabilidade, essa folha são itens para determinar essa sobra que tínhamos em

bancos, inclusive, de onde vinham.

o SR. GUILHERME PRANDI BUENO - Não.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - O Sr. Frank tem registro

de empregado na empresa.

O SR. GUILHERME PRANDI BUENO - Não, não, não. Ele é um

colaborador.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Se ele não consta e é um

colabprador e ele assalariado neste contro!'e aqui mês a mês, este controle é marginal.

o SR. GUILHERME PRANDI BUENO - Mas ele faz uma

prestaÇão de serviço. Ele faz uma prestação de serviço. Você acha que se fossa

marginal ...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Só um minutinho. A

prestação de serviço dele, que na nossa legislação é possivei, ele está como

autõnomo, com o devido recibo e lançado na contabilidade?

O SR. GUILHERME PRANDI BUENO - Deve estar. Deve eslar.

Agora, eu falo o seguinte.•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado, Deputado,

perdão ...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Eu quero caracterizar o

perjúrio do Depoente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu queria que V. Exa.

lesse...
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o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Perjúrio no Brasil é crime, pagamentos efetuados ao Sr. Frank, em que período o mesmo trabalha, em que mês

inclulive com lanção penal. Então, acho qu.. V.Sa. eltá com ..vasiva.... ele foi contratado. qual a função especifica dele como colaborador, bem como o Sr.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado, por favor, quer Viegas. Quem é esse Sr. Viagas, que consta aqui desse mapa?

ler elte fax que eu paliei para V,Exa. aí agora? O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Ele é meu contador.

OSR. DEPUTADO NELSON OTOCH-Ofaxéoseguinte... O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Quero saber qual a

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - De quem e para quem? origem desse auxílio ao Sr. Viega. pago no dia 5 de junho. E também, no dia 12 de

o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - É um fax endereçado do junho, qual a origem de uma diferença salarial paga ao Sr. Ricardo? Qual o salário do

Sr. Miguel Jambor... Sr. Ricardo e qual a função que o Sr. Ricardo exerce.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Do Sr. Miguel Jambor... O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O Viegas é o meu

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH· ... para Cariobing do contador. Auxilio eu não .ei que valor é eSle.

Brasil, li atenção do Sr. Guilhermo Prandi. O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • E outra coisa, para não

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O quo diz o fax, por ser mais extenso, aqui está recheado de pagamentos e salários: também ao Sr.

favor? Guardênio, também ao Sr. Sebastian... Aqui está recheado de auxiliares.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - "Estimado Guilherme, de O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO Não, eles foram

acordo com o que tenho conversado pelo telefone, segue adiante o contrato de

indenização para que eu possa aceitar o cargo de gerente, que te peço o envio a

colaboradores.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tem aqui um que é

Barcelona para que o assine e devolva." aJudante do Viegas também. Tem o salário do ajudante do VIegas aqui também de 500

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Esse Sr. Miguel Jambor reais.

foi o que há pouco eu pedi que V.Exa. perguntasse, que era o advogado que tinha O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH _ Eu tenho impressão de

assumido o cargo de gerente, que ele desconhecia e está aí o fax... que o senhor tem na sua empresa mais colaboradores do que funcionários registrados.

O SR. GUILHERME PRANDI BUENO· Ele não assumiu o cargo O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Não, não. Eu tenho ...

de gerente. O fato é o seguinte: é que meu gerente .., Porque as coisaltêm que ser O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH _ Muito obrigado. Sr.

compreendidas no contexto. Meu gerente pediu demissão para trabalhar em outro Presidente.

bingo. Então, como eu não linha o visto temporário ainda, eu precisava de alguém O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyda) _. Com a

para continuar assinando na firma, Mas. na realidade, a quem procurar? Procurar um palevra o Deputado Marquinho Chedid, do PSD, de São Paulo.

homam de confiança, que era o Dr. Miguel Jambor. para que nesse paríodo, até eu O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID Queria,

obter a residência ... primeiramente, fazer a seguinte pergunta; por que o senhor alegou que pagou

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas eu perguntei ao parcialmente os impostos?

senhor se o Sr. Miguel Jambor, que era advogado, tinha sido gerente. O senhor disse O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Nós temos recolhido cada

que não. E está ali! semana Imposto de Renda do jogo. Então, quando nós fazemos rodada de carro em

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - E continuo dizendo concreto, nós temos um vaiar que nós pagamos imposto ao Ministério da Fazenda. O

categoricamente que não foi. valor é ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Foi temporariamente só. O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID _ Eu queria saber

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, tampouco. Nãá foi claramente o que o senhor considera parcialmente.

nam temporariamente. Convoca ele para saber sa ele é gerenlel Não tem nada a verl O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Então, astou tentando lhe

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Para

finalizar. Deputado.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Eu queria finalizar, Sr.

Presidente, pedindo que seja solicitado ao Depoente e que seja dado prazo para que o

mesmo possa responder qual a vinculação e qual a comprovação na contabilidade das

explicar.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não. O senhor paga

ou não paga? Tem imposto das... (ininteligivel.) ...e imposto dos prêmios.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Não, eu pago em função

do Imposto de Renda do.... (ininteligivel.).
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o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Dos automóveis o

senhor não paga?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu pago parcialmente, já

falai.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Ah, o senhor paga

parcialmente. Então, o senhor pagando parcialmente. não está pagando totalmente o

imposto devido.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pode ser. Pode ser.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Está bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - O Deputado

está perguntando o que é esse parcial. Parcial é aquilo que o senhor acha que é

justo?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Parcial é parte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - É a parte

que ele acha justo.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Ele já admitiu.

Então, o senhor não está recolhendo imposto devidamente.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. eu estou recolhendo

todos os Impostos de Renda semanalmente. Está demonstrado aqui. Na rodada do

carro - e de fato eu acho que nenhum bingo no Brasil faz - o Imposto de Renda se

subdivide, porque você paga um prêmio do bingo...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não. o senhor já

disse. O senhor está confundindo. Explica para a gente, por favor.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O prêmio do bingo,

vamos supor que seja de 4 mil reais. Desses 4 mil reais, você tem que pagar 30% de

Imposto de Renda. E é o que nós estamos pagando de Imposto de Renda.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - É isso que o senhor

está pagando?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Só quero

fazer um apelo para que o advogado não faça sinais para o Depoente, senão nós

vamos ter que tomar uma atitude.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Pede para ele se

retirar entio, porque já não é a primeira vez, é a segunda ou a terceira. Pede para ele

se retirar, pronto.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - A gente faz

es.. apelo. No próximo aceno. a gente vai pedir que ele se retire da sala. Deputado

Marquinho Chedld.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Eu não estou olhando ali

para eleI

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Há momentos atrás o

senhor disse que está deixando de recolher alguns impostos.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. eu falei ...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não. veja bem: não

está escrito trouxa na cabeça de ninguém aqui. Aqui em cima ninguém é trouxa.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - E estou explicandoI

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID Eu quero saber. O

senhor disse há segundos atrás que deixou de recolher alguns impostos.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - É.porque eu paguei

parcialmente Imposto de Renda.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Então o senhor não

pagou o imposto devidol

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Bom. eu estou falando

que eu paguei parcialmente.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas o senhor não

pagou o imposto devido. É isso? O senhor admite que não pagou o imposto devido.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. Eu não sabia ql.Ál o

carro tem que pagar o Imposto de Renda.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID Mas como o senhor

não sabia?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu pago Imposto de

Renda em função da jogada, da rodada.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID Mas uma rodada... E

por que o senhor não recolhe o imposto?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Claro que eu recolho o

imposto.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - O senhor acabou de

dizer "parcialmente". O senhor já caiu em contradição. Outra pergunta: desses 1

milhão e 700 mil reais que o senhor trouxe de fora do País, quanto o senhor aplicou no

Rio de Janeiro e quanto o senhor aplicou em Belo Horizonte?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO Em Belo Horizonte já foi

falado aproximadamente. Não posso dizer termos exatos.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Aproximadamente.

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - Aproximado, uns 700

reais.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E no Rio de Janeiro?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - No Rio de Janeiro nós

tlnhamos uma grande vantagem, porque o local que nós pegamos já eslava pronto, já

estava decorado. Já estava tudo pronto, só tivemos que botar as máquinas. E as
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máquinas custaram 200 mil, 198 mil reais, não me lembro muito bem. O resto foi

pequena coi.a em decor.ção.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu considero e.se

caixa claramente como um caixa dois. Por que o senhor coloca a renda do bar, 25 mil

relis, e depois: valor oficial 0.0 Cadê o documento do caixa dois? Por favor, Eurico, o

documento do caixa dois, por favor. Por que o senhor declara aqui? movimento do

b.r, entr.da do Bar Savassi, 13.622; entrada extra do Bar Savas.i... O que é isso?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O bar ._. (ininteligivel) ...

d••eguinte forma: o bar parece .er uma lei de ICMS que se paga em função das

despesas. Então, voei tem algumas compras de mercadoria, tem umas despesas

gerais de pessoal, de água, luz etc. E sobre isso você recolhe o imposto

correspondente.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não. Eu queria

s.ber: ....ída oficial do bar." O que quer dizer?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - O bar. volto a repetir. ele

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só um pouquinho.

Eu sei. mas o .enhor e.tá dizendo que ••aída oficial do bar é 9 e aqui a entrada é 25.

É .ó requlrer o. rec;olhimentos de impo.lo. do bar.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E esse pagamento de

multa para a polícia aqui? "P.gamento de multa para a policia."

O SR. GUlLHERMO PRANDI BUENO - Eu não posso me lembrar

de todos os itens.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, multa para a

polícia. É só para propósito do controle marginal. "Pagamento de multa para a polícia,

pagamento de .

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, isso tem que estar

recolhido em ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - A multa da policia está

lá?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Claro. está com recibo de

O SR. GUILHERMO PRANDl BUENO - O re.ponsável é o

contador que eu tenho lá.

tem um regime. Inclusive está aqui através de meu responsável 0.0

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID

re.ponsável?

Quem é o

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - M, sim?

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Sr. Pre.idente, eu pedi

uma que.tão de ordem ao Deputado e ele me concedeu. Eu queria exercê.I•.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Aparte ou

que.tão de ordem?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Como é que chama o

contador?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Claudinei. O bar, no

regulamento do ICMS. é caracterizado peio sistema de estimativa. Esse si.tema é feito

.travé. de levantamento da. de.p•••• para que o fi.cal possa fazer ...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Tudo bem, is.o nós

sabemos. Mas o senhor está dando uma saída oficial de 9 mil num dinheiro que entrou

25.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Isso não tem maior

importãncia, porque vai em função do valor ...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E o senhor recolhe o

imposto projetado por e.tim.tiva em cima do. 9?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. Eslimativa que a

própria Receita vai determinar qual é.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID " Mas a estimativa é

em cima do. g?

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH " É um aparte. Eu atho

que e••• dado levantado agora pelo Deputado Chedid é mu~o rel.vante. Tem no

me.mo dia uma receita total' de b.r de 25 mil reais e lem uma .aída com um.

terminologia desnecessária, porque se não é um controle marginal não deveria ter

saida oficial, deveria ter apenas "saída de bar para efeito de imposto" ou qualquer

coisa aS3im. E!,,!~;7Io, eu acho que continuar fazendo perguntas com relação a esse

controle marginal de caixa dois, a mim, por exemplo, eu acho que já não é mais

necessário. Acho que está bastante caracterizado. Sugeria apenas que o Relator

pedisse à Assessoria Contábil da Comissão para verificar e se acatam os lançamentos

contábeis da própria contabilidade. Como última coisa eu go.taria de pedir ao Relator

para perguntar se a contabilidade se encontra em dia e até que mês ela foi arquivada.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Que eu .aiba, até o mês

de julho.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Uma outra pergunta,

para ser bem objetivo: o que é i••o daqui?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Pode aproximer? Eu não

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO Não, senhor. A

e.timativa quem vei determinar a venda do bar é o fiscal d. Receita Federal. O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Por favor.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Deputado, O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu .ei, mas eu quero

encerrou? que ele diga.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não, eu quero que

ele responda plra mim.

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO • Isso aqui simplesmente

são as funções da firma, gerais da firma ... (ininteligível)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Tudo bem. O senhor

disse, na declaração anterior... Tem alguma relação com a Espanha esse bíngo? Tem

alguma relação com a Espanha? O senhor disse que não tinha.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu disse que os

investidores são espanhóis.

O SR. DI'PUTADO MARQUINHO CHEDID - Tem alguma relação

com a Espanh.? O senhor disse que não tinha.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, eu disse que os

investidores são espanhóis.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • E porque .í tem

remessa da Tesouraria para Barcelona?

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Um minutinho, porfavor.

E o mais importante .qui é que e.tá absolutamente claro o seguinte: " verificacián de

que todas las f.cturas y p.go. teng.n ~I OK de Guilherme". O que demon.tra que<

is.o é que eu quero deixar bem cllro - nesse pariodo, de fevereiro Ité hoje, o Sr.

Guilherme tinha a obrig.ção de dar OK em todo. os pagamentos, em todas .s faturas

etc.. senão não tinha valor para o bingo. O que demonstra que ele gestionava no

bingo quando não tinha visto de permanência no País. Ele só teve visto de

permanência... Eu tenho uma conclusão que estou esperando para a reunião com os

Deputados, mas que eu, por dever de oficio, sou obrigado a comunicar isso para a

Policia Feder.I, p.r. que el••br. inquérito nes.e senlido porque, n. verdada, ele

estava exercendo aqui uma atividade que não é permitida na nossa legislação,

indevidamente. Que ele tenha vindo aqui para gestionar, em novembro do ano

p••••do etc., etc., p.r. contat.r clubes que i.m fazer, etc.. Mas depois foi feito e, n.

verdade, ele negou, negou e negou que gerenciav.. E está aqui .bsolutamente

provido que ele gerenciou o tempo inteiro.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não tem.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Tem, sim senhor.

Por que tem remessa da tesour.ria par. a Esp.nha?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Isso são as funções que

foram feitas qu.ndo nós chegamos no Brasil, p.r. determinar o org.nograma funcional

di firme. E, logiClmente... Eu nio sei ...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O .enhor não sabe?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. Onde e.tav.?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Com a

p.l.vr. o Deputado Vicente André Gomes, do RDT de Pernambuco.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O Marquinho não

terminou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - O Marquinho

terminou.

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não terminou nio.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Diz ele que

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Eu não sei ler terminou.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. senhor. Envia por

conseguiu ler. Então está aí: "remessa do movimento diário da Tesouraria para

Barcelona:'

espanhol; o senhor sabe.

(Intervenção fora do microfone. Inaudlvel.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor não

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado Mlrquinho

Chedid, o mais importante que tem nesse documento, que é datado no dia 22 de

fevereiro de 1995, e que já tive a oportunidade de citar aqui. é que dentro... isso são as

norm.s de procedimento ditadas pela Espanha para os procuradore•.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ric.rdo Gomyde) - Deputado

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não e.tou satisfeilo,

m•• p.s.o a pllavra porque é uma verdadeim... O cara está enganendo, astá falando

ab.urdo aqui. Nós estivemos no Rio de Janeiro; o senhor e.tá menlindo, tinha cartela

rasgada, relatório preparado. J:stivemos no Rio de Janeiro, caixa 2. isso é um absurdo

o que o senhor está fazendo aqui na Casa. Não admito esse tipo de tratamento com a

gente, está certo? O senhor não está sendo correto, o senhor não está colocando as

coisas devidamente como são. E não tem nenhum trouxa aqui. Ninguém é tonto aqui

não. Não tenho mais n.d•• decl.rar. Está claro, Sr. Rel.tor, Sr. Presidente, que

esse cara é um falastrão. É essa pessoa que está aqui. E nós somos todos aqui

trouxas. Só isso.

Marquinhos, logo após o último inscrito, que é o Deputado Vicente André Gomes. a

Presidência vai dar prosseguimento à questão de ordem encaminhada pelo Oeputado

Não, são três:O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID

movimento, previsão•••

fax a Barcelona a previsão da Tesouraria.
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Carlos Santana na nossa reunião para definir o que fazer. Portanto, com a palavra o

D.putado Vicente André Gom••, do PDT d. P.rnambuco.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES -Inicialm.nt. qu.ro

faz.r da. palavra. do D.putado Marquinho. Chedid toda. minha., som um virgula a

meno.. O ••nhor chogou inclu.iv. aqui na CPI, quando nó. apre.nd.mo. a pasta do

lenhor, o senhor chegou no meu gabinete 8, por felicidade do senhor, o senhor não

entrou na sala onde se encontrava a pasta, porque se o senhor tivesse violado o

gabinet., como qui. fazer, qu.ría lirar o documento, o senhor .r.almont. teria ••

complicado naqu.1e momento. Mas qu.ndo a pa.ta foi aberta, .ncontrei um

documento seu em que o senhor tinha uma carteira de um c\ube. O senhor recorda

disso?

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu po••o d.mon.trar a

entrada e .aida do Pai. por pa••ag.m aérea.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Eu vou .xigir d.

V.Ss. que V.Sa. comprove todas as passagens aéreas n~sse período. O senhor afirma

aqui que não exercia atividade econõmica.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não, .u acho que voeis

estão distorcendo a primeira idéia que eu mandei. Eu vim aqui como homem de

confiança do grupo, tenho 10"A. d. sociedade e vim aqui para fazer a.' parto.

pré-op.racionai.. O que significa a. parte. operacionais? Se você vai à Espanha

montar um n.gócio, alguém tom 'lu. cuidar de.se n.gócio, e t.m 'lu••er alguém qIHl

.ntenda do know how do negócio, certo? Então,.u vim •••tiv. fazendo todo o

o SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Sim, ••nhor.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES

si.t.ma pré-op.racional, que .ignifica contato. com club••, contato com o Vasco,

o senhor contato com o Fluminense, contato com o Flamengo, contato com etc., etc., para

lembra-1ft que ano foi isso? determinar a posição de montar um bingo. Em Belo Horizonte, igual; estive com o

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - De 1985, 1986. Cruzeiro, com o Min.iro, com não .ei quanto•. E•••••ão, logicament., com um vi.to

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O ••nhor, d••de de turi.ta. Tudo bem. Ma. como que ele quer que eu entre num Pais e fique ••ntado

1985, que vem aqui ao Brasil com visto de turista. na praia de Copacabana até eu ter o visto temporário ou definitivo para eu poder

começar a gestionar as funções pré-operacionais? Mas voce verá que eu não tenho

O SR. GUILHERMe PRANDI BUENO - Não, não, não. Eu ••tive

aqui até o ano de 86 e melo, não lei exatamente a data, quando eu tinha um visto

t.mporário de dois anos e depois voU.i para o m.u pai•.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - E quando o

s.nhor voltou ao Bra.i1?

O SR. GUILHERMe PRANDI BUENO - Aqui? Eu voltei... Po••o

pegar o passaport.?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O ••nhor não ••

lembra?

O SR. GUILHERMe PRANDt BUENO - Não m. lembro, mas tem

'lu••star ai rogistrada a data.

O SR. DEPUTADO VlCENTE'ANDRe GOMES - Bom, mas eu

quero dizer ao senhor o seguint.: o senhor vai t.r que comprovar o poríodo em 'lu. o

senhor entrou no Brasil através das passagens aéreas. Mas o senhor vai ter de

comprovar porque se o senhor nio fiZer isso, nós vamos fazé-10 através das

companhia. d. transporte aéreo. Na CPI, inclu.ive...

nenhum cheque assinado, você vai ver que eu não tenho até a presente nenhum

cheque assinado da firma, não tenho absolutamente nada.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O ••nhor não tem

cheque assinado da firma, mas como já há uma decisão - e aí eu posso até adiantar -

de quebra de sigilo do senhor e da empresa, nós vamos fazer o cruzamento e vai

inclusive comprovar que durante esse período o senhor recebia da empresa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ma. D.putado, me

perdoe, .Ie não t.m ab.olutam.nt. nada no nome dele. V.ja bem, para ilustrar,

D.putado...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Aí é 'lu•••tá.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - D.putado .u qu.ro

ilustrar o seguinte: es.e senhor que está aqui, olhe o currículo dele. Está aqui. O

curriculo dele é o ••guinte: .Ie .ntrou para •••• grupo CIRSA, 'lu. é •••a Companhia

Internacional Recreativa, não ••i o quê, 'lua tem tecnologia d. jogo, .m 1981 e 1982.

Ficou em 1988 como técnico comerciaI. D. 1982 a 1983, em Málaga, .1. foi chof. da um

d.terminado ••tor. O. i983 a 1965 ele foi chefe de um det.rminado ••tor .m

O SR. GUILHERMe PRANDI BUENO - Você quer o p.ríodo de Andaluzia. Veio para o Bra.i1 e ficou da 1965 a 1987 - i••o é que não dá para .nt.ndar

1985 para cá? como - ele foi diretor comorcial no Bra.i1 de••e grupo CIRSA. Depois retomou à

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES _ Não, a. mais E.panha e ficou diretorcom.rcial em Andaluzia, de 1987 a 1989. D.1989 a 1991, .1. foi

recont... Porque o 'lu. na v.rdade acont.cia é o que acontece aqui no Bra.i1, .m que gerente da ár.a d. bingo.. Em 1992, ele foi conces.ionário da PVC e da PLAST SA

as peSloas entram com um visto temporário e ficam mandando passaporte através de E agora é o cotista minoritário. O senhor acha que algum homem desse de jogo, que é

corr••pondência • recebendo carimbo e voltando. r••pon.áv.1 por jogo, apar.ce .m algum contrato?
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o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Ma. é claro. O O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Já falei. Eu montei toda a

que nós vamos caracterizar é que o período dele aqui, com a entrada no Brasil, esse parte pré~peracianal para a contratação dos bingos.

homem t.v. d. ter uma .obr.vida. E vivia de quê? Do dinheiro que ele trouxe? Foi O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Caro Deputado. tenho

exatamente ai que a gente caract.rizou. na l.gi.l.tura pa••ad•••tr.vés da CPI d. que atender. eu tenho tanto documento que eu não po••o ... A pedido do Deputado

Previdência. a movimentação b.ncári.. o que vai ficar car.cterizado. Eu quero Marquinho Chedid. eu queria ler para V.Exa.• para V.Exa. poder. está perguntando

perguntar ao senhor: quantas vezes o senhor, de 1990 - não é isso? - gostaria que o isso, falou em pombo-correio, eu quero só ler isso aqui para o senhor. Ê o seguinte:

••nhor pegasse o s.u pa...port.... Do p.ríodo d. 1985 o s.nhor pa.sou até 19877 "Rio de Janeiro. 6 de jan.iro de 1995. á A Cambial SoA. aos cuidado. do Sr. Exp.dito:·

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO .. Oitenta. s.í. e meio. O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O que é A

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES -Oitenta e .ei. e Cambial SoA?

m.io. Depois o .enhor votlou para a Espanha. E quando o ••nhor voltou para o O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Um momentinho.

Brasil? "Referência: remessa para a Espanha. Anexamos fatura..." - isso é para o Deputado

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Volt.i aqui, fiqu.i uma Nel.on Oloch também. porque S.Exa. perguntou i.so - "Anexamo. fatura E-001,

semana. foi no final da Copa do Mundo eu me '.mbro.. em julho de 1994, aí volt.i. aí emitida em 28/11/94 por .imbio.e contra no.sa empr.sa, afim de que V. Sas.

volt.i de novo...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES -Pas.ou quanto

tempo aqui?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Aí fiquei três me.es,

prorroguei mais três meses; fiquei seis meses. Mas nesses períodos eu ia para a

E.panha.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - E o senhor ia

fazer... Quer dizer, ia como pombo.correiro levar... O senhor ia para a Espanha

levando as atividade. daqui.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não. ia a E.panha para

palIar férias, como todo mundo.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - D••eis em ••i.

meses? Quantas vez.' o senhor foi para a E.panha n•••• p.ríodo?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Ficava uma .emana lá.

uma coisa assim. Fiquei em seis meses, duas vezes.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES - E ne••e período

o ••nhor trabalhava aonde? O ••nhor não trabalhava aqui. não recebia nenhuma fonte

de remuneração.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu tenho a minha fonte d.

r.muneração na firma d. Carlobing na E.panha.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES· Na Cariobing.

Espanha? Nes.e p.ríodo o s.nhor estava I.galizado lá. E aqui. no Brasil?

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Eu estava com o vi.to

t.mporárlo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Fazendo o

quê aqui no Brasil?

procedam à remessa do respectivo valor por nossa conta. No aguardo de suas

providências, subscrevemo-nos, antecipando nossos agradecimentos. Atenciosamente,

Cariobíng do Bra.i1, Organização de Eventos Lida., Rua Lauro Müll.r .tc.... Eisa foi

uma que se encontrou, o que pressupõe que você pode ter diversas... Isso é uma

remessa... E aqui foi dito claramente que não teve absolutamente nenhuma remessa

para a Espanha, tem essa carta aqui.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não foi, garanto que não

foi.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA .. A cambial não mandou?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Pela ordem. Sr.

Presidente. Eu perguntei para ele. Fiz essa pergunta ....

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Não foi. Absolutament•.

Não foi nada para a Espanha.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Eu fIZ a pergunta porque

fui eu que apreendi esse documento no dia que estive lá.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - E e.tou r••pond.ndo que

não foi nenhuma remessa de capital de nenhum tipo para a Espanha.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - E.sa Simbiose então ela

diz inclusive... (inaudivel).

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - O .enhor não gerenciava,

talvez.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Perdão?

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Taivez tenha lido na

época em que o senhor não gerenciava e não tomou conhecimento.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Po..o v.r a carta?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Pai. não.

O SR. GUILHERMO PRANDI BUENO - Nem conheço e.sa carta.
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o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· São doi. documento•.

Fax. Entregue. ele, por f.vor.

O SR, GUILHERMO PRANDI BUENO - Agora, eu garanto que não

foi mandado nenhum...

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES Quero comunicar

ao Sr. Relator e ao Sr. Presidente que, na verdade,•.•

o SR, GUILHERMO PRANDI BUENO· É fatura.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES •.•. há uma

contradição virtual. E exijo que nesta reunião tomemos uma posição enérgica para

poder, realmente, acabar com 8118 fars., ou pelo menos servir de exemplo desta farsa

que acontece no Brasil com segmentos que vim do exterior.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Satisfeito,

Deputado?

o SR, DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Fora i••o, acho

que. Inclu.ive, nó. nia temo. outra po.ição • tomar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gornyde) • E.tá certo.

Acatando que.tão de ordem... Vou acatar .ua que.tão de ordem, Deputado. Então.

p.ra .catar • que.tio de ordem do Deputado C.rlo. S.ntana, .u.pendo a reuniio pelo

prazo de dez minutos p.r. que pos.. h.ver • reunião do. Deputados. e permanecem

na sala, além dos Parlamentares, apenas os funcionários da Comissão, os técnicos do

TCU e os As.e••ores Legi.lativo. que trabalham n. Comissão P.rlamentar de

Inquérito que analisa o jogo do bingo. Por dez minutos, então, suspensa a sessão,

prazo esse em que vai ser evacuada a sala, permanecendo s6 esses que foram

citados.

(Suspende..e a reunilo.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Reinici.da •

....ia. entio vou colocar à deliberação de todos os Parlamentare•• deci.ão que

ficou .cord.d. e que agora formalmente se aprova: que. esta CPI, após con.tatar que

o Sr. Guilhermo Prandi Bueno exerceu .tivid.de gerencial e também remuner.d•• ela

d.termin., • CPI•• retenção do p....porte, encaminh.mento do portador do me.mo à

Polici. Feder.1 par. averiguação de irregul.rid.de da perm.nênci. do mesmo no Pais

e .bertur. do competente inquérilo policial, de .cordo com. Lei 6.815180, no ar!. gg.

Aquele. que concord.m, p.rmaneçam como e.tão. (P.u.a.) Fica .provada es"

dellber.ção. Além do fech.mento dos bingos de propriedade d. empr...... Qual é a

• mpre••?

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Sav...i Bingo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gornyde) - Sava..i

Bingo, de Belo Horizont., e B.rra Bingo, do Rio de J.neiro, Então,. retenção do

p••••porte...

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Permite-me V. Exa. fazer

só uma e""licação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Pai. nlo.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Os bingos administrados

por C.riobing do Br.sil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Então, fica

da seguinte forma: a retenção do passaporte, encaminhamento do portador do mesmo

à Policia Federal para averiguação de irregularidades da permanencia do mesmo no

Pai. e abertura do competente inquérito policial, de acordo com a Lei 6.815/80, em seu

ar!. 99. E fica também determinado o fech.mento do. bingos da empresa Cariobing: o

Savas.i Bingo, de Belo Horizonte, e o Bingo C.riobing, do Rio de J.neiro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Presidente. nós vamos

oficiar a polícia judiciária de PJjnas Gerais e do Rio de Janeiro, no sentido de que

proceda • e••a interdição do bingo. Ma. ele pode, de um. certa form., dependendo

d. deci.ão, .er .té Interditado, admini.tr.tivamente .té... Nós v.mos, de qu.lquer

maneira, para o fechamento, nós vamos oficiar a policia judiciária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Então, esta

CPI solicita que a Segurança d. C.sa acompanhe o Sr. Guilhermo Prandi Bu.no até a

Polici. Federal. E fica retido também o pa••aporte dele. A Segur.nça pode

encaminhá·lo pare que a gente poss. dar seqüência .0. trabalho. da CPI.

O SR, DEPUTADO EURICO MIRANDA - Manda levar primeiro

para a Secretaria.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • É para levar

para a Secretaria da CPf. E nós vamos dar seqüência. Chamamos, neste momento

para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito o Sr. Eduardo Pereira Silva, do

Bingo Star, de Belo Horizonte. Está ai o Sr. Eduardo? Então" gente p.ss. agora ao

depoimento do Sr. Eduardo Pereira Silva...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas tem que

reabrir a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ric.rdo Gomyde) • EI. foi

reaberta, quando a gente voltou agora há pouco. Vamos ouvir o. Sr. Eduardo Pereira

Silv., do Bingo Star, de Belo Horizonte, Peço que o Sr. Edu.rdo faça o juramento.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Faço, sob palavr. de

honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Pas.o •

palavr. ao Relator•

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Sr. Eduardo Pereira

Silva, qual é a sua atividade profissional?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Sou engenheiro civil.e

trabalho... Qu.r dizer. meu negócio principal é n. área de incorpor.ção e con.truções
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na cidade de Belo Horizonte. E participo de outras empresas, entre elas uma

administradora de bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Ne••e Bingo Star, qual é

.ua participação?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Sou um do. séclos da

empresa de nome SM. que é a administradora do Bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Em que condiçães o

senhor é sócio?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sou .ócio proprietário.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, .ócio majoritário?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não, minha empre.a é

uma empre.a familiar chamada Verona, da qual participam três pe.soas. A Verona

d~tém 33% dessa administradora do Bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E, na verdade, e••a

empre.a admini.tradora do bingo, quem administra a empre.a? O .enhor?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não, nés temos duas

pe••oa. contratada., doi. administradores contratados.•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, como sócio, como

• óclo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Os .écio., eles não

participam do dia a dia da empre.a. Nés contratamo....

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas tem um sócio

gerente da empresa, não tem?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não, a empre.a... Eu teria

que verificar a constituição. trouxe os contratos sociais. Eu represento. no caso, a

Verona... O senhor gostaria de ver 05 contratos?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Gostaria. (Pausa.)

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Vou historiar isso aqui. A

admini.tradora do bingo é uma empresa chamada "SM Games, Equipamentos e

Participaçãe.". A composição acionária dela é Self Alimentos, que é uma empre.a

que nés temo. em Belo HoriZonte, foi con.tituida em conjunto com o fabricante local de

Coca-Cola, do Refrigerantes Minas Gerais. Eu detenho 50% de••a empresa. A self

Alimento. detém dois terços dessa empre.a administradora de bingo. O imóvel no'

pertence. Nó. explorávamo. anteriormente um re.taurante.

O SR. DEPUTADD EURICO MIRANDA· se eu e.tou entendendo,

.e o .enhor detém 50% de uma empre.a que detém dois terços dessa admini.tradora

do bingo, o senhor é o sócio majoritário nessa administradora do bingo.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O Self Alimentos é o

sócio majoritário.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Certo, mas o senhor

detendo nesse self Alimentos... O Self Alimentos é o sócio majoritário que detém dois

terços, não é?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não, o Self Alimentos eu

tenho 50%.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor tem metade,

então.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Metade.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tem algum outro com

50%?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O outro é o grupo de Belo

Horizonte, que é uma empre.. também familiar, do pessoal dono da Coca-cola e

Kaiser do Brasil.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas o senhor, como

pessoa física, detém 5O%?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Do Self, não. O

proprietário do Self é uma outra minha de participação chamada Verona, da qual eu

detenho um terço dela.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim...

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu trouxe o. contratos

sociais do Self e os contratos da Verona.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas, de qualquer

maneira, o senhor conhece do funcionamento do bingo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Conheço. Conheço o

funcionamento do bingo.

O SR, DEPUTADO EURICO MIRANDA -A gente está vendo que o

senhor tem algumas empresas de investimento, de construção. enfim. O que

despertou o senhor entrar numa empresa para operar bingo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - E o que eu estava

dizendo. Esse imóvel no qual existe esse bingo hoje é de nossa propriedade. E há

coisa de oito anos atrás, por interesse da Coca-Cola, que queria ter uma bandeira no

centro de Belo Horizonte, com a sua "",rca, ela nos convidou para fazer um

restaurante no local. Fizemos e constituimos essa empresa chamada Self. A operação

vinha sem dar bons resultados. Foi quando nós fomos procurados por uma empresa

de São Paulo chamada Malte! Games, que é composta de um peruano já falecido, que

fi uma pessoa que opera um bingo na cidade do Peru - na cidade de Lima, desculpa 

e ele fez uma sociedade com uma empre.. de publicidade esportiva já bem conhecida

nacionalmente, que it a Coq Tavares, uma promotora de eventos, ela trouxe para o

Brasil o vôlei de praia. E até então nunca tinha ouvido falar em bingo. Eu falei: vamos

analisar que a gente, como emprellirio, nio deixamos de analisar negócio nunca. Fui
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a Sio Paulo. Estava aparando em São Paulo o Bingo Pamplona. Foi quando

dacidimos anlão constituir essa empresa aparadora de bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA Quer dizar, na verdade, foi

alguém que lhe procurou pora fazer este tipo de negócio, não é?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Exatamente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O senhor lembra quem?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Me lembro, foi o pessoal

da própria Coq Tavares, na pessoa do próprio Luís Felipe.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O próprio Luis Felipe?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - É.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E o senhor, no caso,

partindo para isso, o senhor tinha no caso local, ai saíram procurando uma entidade

esportiva?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Uma entidade esportiva.

&atamente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E qual é a entidade

esportiva que o senhor fez contato?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - É o Teuto Esporte

Clube. Fizemos contato com diversos, mas o que estava com a documentação mais

regular foi o Teuto, que atendeu mais prontamente a alegação.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O que faz aste Teuto

Esporte Clube?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O Teuto, eu sei que'já

foi questionado, já teve um representante nosso a au tiva o cuidado de trazer aqui uma

. - matéria llue eles chamarem, quer dizer eu estava, au fIZ Iuflo da última hora, um clip do

Teuto, ele tem aqui a parte de vôlei dele toda aqui, participando da liga nacional, uma

associação dale com o Clube de Oficiais da Policia Militar do Estado de Minas. Então,

eu trouxe recortes de jornal para instruir esta CPI.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. Mas veja bem.

Teuto Esporte faz vôlei feminino. Vôlei feminino. E o que mais que ele faz?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu não conheço

particuloridades do clube. Eu posso informar que ele se candidatou à propriedade de

bingo na modalidade de natação, vôlei, natação, vôlei - deixa eu ver se tenho aqui

alguma coisa. Eu não falo pelo clube, então eu nio posso informar muita coisa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas o senhor é

conhecedor de que para uma entidade esportiva tem que praticar no mínimo tris

modolidades olimpicas? O senhor é conhecedor disso?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Eu tenho conhecimento

disso. Ela não deve...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Esse Teuto pratica isso?

O SP\. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - No caso ela tem o-vôlei,

tem natação e o tinis, me fugiu o tinis.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Mas a natação o quê?

Competitiva? Criativa?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Competitiva. ~ o que

me consta, é que seria compeüliva.

O SR. DEPUTADO EURIC.O MIRANDA - Sabe por quê? Porque é

a primeira vez que ouvi falar neste Teuto. Eu sou ligado a esportes, mas nunca tinha

visto nenhuma ligação com o Teuto. E uma das coisas que tem acontecido, nós temos

constatado aqui na CPI, é que não se faz contrato... Por exemplo, lá em Minas, por

que não se faz contrato, por exemplo, com o Cruzeiro, com o Atlético, com o América

de Minas, com, sei lá, o Vila Nova, com clubes com que a gente conhece, ou até com

esle...

(Intervenção paralela tora do microfone. Inaudivel)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Não, tem o Vila Nova de

Min.. também. Com aquele que ganha no vôlei a toda hora. Acho que ti Minas Tênis.

Quer dizer, por que não se faz esses contratos, quer dizer, qual ê a dfficuldade - e

esta é até uma col.boração que voei presta para nós - por que não se faz esses

contratos com essas entidades maiores?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não se trata de

dificuld.de. É questão de oportunidade. Por diversas vezes eu estive com o Paulo

Curi, Presidente do Atlético, interessado em desenvolver um bingo, conversamos. Eu

estive em contato coril o Pruidante do:AmériCl, chegando a conversar alguma coisa

n. abertura de nevos bingos. Quer dizer. a gente tem conversado também. Só não

conseguimos na parte, vamos dizer... Eu sei que o AUético tem problema documental,

atraso de INSS, certidõel. Mas de certa forma, a gente também como administrador

tem um certo receio de ter um clube, vamol dizer um clube de ma.... Não sei até

onde que seria prejudicial ao próprio negócio, um clube com a marca de um Atlético

teria em contrapartida um torcedor do Cruzeiro, que não gostaria de freqüentar este

bingo, de...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Esse contrato com o

Teuto, o senhor dá que percentual ao Teuto?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu dou 12% ao Teuto

dOI resultados.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quer dizer do resultado,

do líquido?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Do líquido.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Isso mais ou menos tem

correspondido ao que do bruto? O senhor tem idéi.?
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o SR. EDUARDO Pr:REIRA DA SILVA - Eu, percentualmente ao

bruto, nio saberill infonnar nio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Essas contribuições têm

sido pagas religiosamente?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Religiosamente, todo

mês.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - D senhor tem idéia de

como funciona o bingo? Ou nio?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Em que senlido?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Operacionalmente.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Do jogo, sim.

O SR: DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor sorteia carro,

televisão. viagens?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sorteamos. Viagens

nunca sorteamos. Já fIZemos diversos sorteios de televisões, diversos sorteios de

carros.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA. - Como é que o senhor faz

BSlel sorteios dOI carros?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sio dias no qual a gente

faz uma promoção e eu tenho o plano de jogo que o Governo de Minas agora

regulamentou recentemente, eu tenho o plano de jogo já, registrado no Cartório de

Titulos e documentos. Eu faço correr pelo bingo. Às vezes pode ser numa única

partida de bingo, pode ser numa partida no qual seria O que tem gente que chama de

bingo crescente, começa por exemplo, na bola até a qüinquagésima bola, não tendo

ganhador palia para qüinquagésima segunda, e assim por diante.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Como? Mas veja bem. O

bingo crescente, quer dizer, se ele Iirar na bola, na qüinquagésima bole ele ganha o

carro. Se Iirar na qüinquagésima primeira ganha. É assim?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - É. Estabeleca naquela

partida qual bola que é válida para ganhar o carro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Vamos supor que eu fui

premiado a ganhar o carro. Como é que procede o bingo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Como procede em que

senlido?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Como procede, p que é

que ele faz, administrativamente.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O bingo entrega o

primio, entrega um recibo do ganhador do carro, recolhe os impostos dessa

premiação.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Como é que elnecolhe

os impostos?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Recolhe o. impostos do

Imposto de Renda na fonte, o que é a legislação.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sobre?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sobre o valor do prêmio,

que leria o valor do carro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sobre o valor do prêmio?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - É.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É assim que procede? !

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - É assim que

procedemos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O. seu. impostos estão

recolhidos·regularrn~nte?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Religiosamente em dia.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor acompanha

gerencialrnentl!l o bingo, nio é?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu vejo as diretrizes

empresariais do'bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, mas o senhor sabe

l!I mostra os comprovantes que é assim. que it essa maneira que é recolhido. Eu estou

lhe fazendo esta pergunte porque a documentação que está ai, ainda não foi

analisada. Ela não foi analisada, até porque a pessoa que aqui esteve declinou da sua

condição de mero contratado e, no caso, nós solicitamos a sua presença, porque, em

face das suas declarações, vão ser depois confrontadas com os documentos que nós

temos. Por isso é que estou lhe perguntando se o senhor tem conhecimento desta

parte gerenciai. Se a pessoa que está lá administrando lhe mostra que é assim que

recolhe o imposto, como o senhor falou, que recolhe o imposto sobre o valor do bem do

carro, lobre o valor do bem da televisão. Sei lá, enfim, le é dessa maneira que está

lendo procedido no seu bingo.

O SR. 'EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Veja bem. A gente lente

realmente falia de uma regulamentação mail elpecífica, uma normalização mais

elpecífica. A gente, como empresário, se Clrca de preltadores de lerviços, para

poder analisar pejo ponto de vista contábil e jurídico. Nós temos empresa. de

auditoria e de consultoria de renome mundial a qual fez todo um estudo, todo um

planejamento tanto contábil quanto fiscal. A nOlsa contabilidade é feita dentro do grupo

Coca-Cola. Isso é a função dela. A contabilidade é feita lá.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, veja bem. Eu niio

estou preocupado com a contabilidade. Eu só estou preocupado com a

operacionalida.de do bingo. Quer dizer, como é o sistema. O senhor me disse que o
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senhor dá carro, o senhor disle que dá OUtrol brindes. Tudo bem. Eu só queria laber

como lÍl que isso funciona. O senhor disse e eu quero laber le lÍl aflItivamente Isso.

Se o lenhor quando dá o carro, dá o recibo, o ganhador dá o recibo do bem e se o

lenhor recolhe o imposto referente áquele bem. Quer dizer, le o carro CUlta 10 mil, o

senhor recolhe lobre OI 10 mil. É alsim que procede?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Aslim, o procedimento lÍl

exatamente elte.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - 1110 é única colla que

eu quero laber. e se OI impoltol eltio em dia. Da minha parte eu estou latisfeito.

Evidentemente, que todo ,,"e depoimento que é prestado, eu tenho que dizer para o

lenhor, depoil é confrontado com a documentaçio que nól temoa. E le depois nól

entendermol que há necessidade de o lenhor voltar aqui à CPI, o unhor voltará.

Entio, da minha parta, Sr. Prelidente, eu não tenho maia nenhuma perQunta.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Há algum

Deputado que queira perguntar ao Depoente? Deputado Vicente André Gomes.

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Na verdade, esse

bingo fica em Belo Horizonte, é?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Em Belo Horizonte.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Bem, o senhor

informou ao Relator que os impostos estio religiosamente em dia.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Religiosamente em dia.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Hoje, ou elas

foram atualizados agora?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - NAo, sempre recolhamol

religiosamente em dia. Acho que isso foi' objeto de documentaçio que foi enviada para

cii, ai gulas de recolhimento, OI impostol relidos na fonte.

O SR, DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O lenhor já foi

autuado pele Receita ou pela ...?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA Eu fui... Inclusiva eu

_ aqui, fui autuado pale Secretaria Eltalklal da Fazenda, em 31.01.95. Me

pediram uma úrie de damonltraçio de contai de recolhimento de impoltol. Eu

relpondi, exatamente, no dia l' de fevereiro sobre protocolo, na qual apresentei toBa

nossa listemática de trabalho e todOI OI nolSOI recolhlmentol. TroUlal inclullva uma

cópia do oficio enviado e protocolado à Secretaria de Fazenda. Goltaria de ver o

documento?

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - GOltaria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyda) - Satisfeito

Deputado?

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O faturamento do

senhor diário ...

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Liga o som

Deputado.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - ... o faturamento

do senhor, diário... Eu lei bem que essas perguntai já foram feitas inúmeral vezes,

mal, que o lenhor já vem, inclullve, já preperado para e..e respolta. O faturamento

diário do lenhor lÍl em torno de quento?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Bom, lÍl muito dificil a

gente afirmar o número. Vau falar um número que vou puxar pela memória. Eu,

realmente eu não tenho uma memória muito boa para números, principalmente

cronológica. Mal, nól fomol o primeiro bingo de Belo Horizonte. E, evidentemente,

como toda novidade, como toda coisa nova, nó" nos primeiros me.e., faturamos

muito. Chegamol a faturar lmllhão e 900, 1 milhio e 800, por mil. Isto eltá ne nona

Contabilidade, à dilpollçio. E com o advento de concorrência - Belo Horizonte já

deve ter quatro ou cinco bingol - nól caimos a nivel, diria hoje, em tomo de 1 milhão

e 200, 1 milhão e 300, por ai.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Por mis?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Por mês.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O senhor tem

quanto funcionários?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu não estou na

uperação diretamente. Eu dirie que devo ter uma coisa em torno de 150 a 200

funcionáriol dentro do bingo hoje.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - A médie de

salário.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não lei informar a

média de lalário.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - O lenhor nio

labe a média de lalário?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Não, não sei. Isso lÍl

objeto da minha contabilidade. Inclullve nól mandamol para cii tode folha de

pagamento. É o que eu estou dizendo, eu 10U um homem da emprela, eu tenho OUtral

empresal.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES • Quail do ai

Outral emprel" que o lenhor 11m?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Eu tenho uma empresa

conltrutora em Belo horizonte, ohlmada Elo Engenharia, emprela tradicional do

mercado. AI conltruçõel dos melhorei prédiol de Belo Horizonte foram executadol

por nÓI. Tenho empresa de agropecuária, uma pequena fazondo.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· O lenhor foi o

primeiro bingo que se instalou... O lenhor IObe o que é partida zero?
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o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Partida zero ou .s

partId.1 promocionais?

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES· As p.rtidas

promocIon.il.

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sim, lei.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES· Como é que o

sanhor .. comp~rtano recolhimento de.se. impoltol?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Tod•• premiaçio dada

• racolhldo o impolto devido, lem eJCCtIção.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES - Mal n. partida

aro nlo há venda d. cartel.. Como é qUI o senhor recolhe?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não hi venda da cartala.

mu lU paguli um prêmio. SI eu paguei um pr6mio é devido o Impolto dI Rlnda na

fonte.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES· Entio, e II eu

colocar em miúdo, o lenhor deu carlela e alguém ganhou um prêmio.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Corrlto.

O SR. DEPUTADO VI.CENTE ANDRé GOMES - Quem pagou I ..e

primlo? O lucro do lenhor?

O SR. EDUARDO P~REIRA DA SILVA - Quem pagou esse

primio foi o próprio bingo qUI pagou esse prêmio.

O' SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES • Enlio, é

claduzido do bingo n. conlabilid.dl Isse lucro?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu nio ui le ele e.tá

entrando como uma .ntecip.ção de premi.ção ou se el. e.tá entrando dif.to n. nolsa

despel••

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES - O lenhor tem

CllIIKlincia da que i••o é um. forma inclu.lvl dI burl.r o Filco?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Nio, .. eu tive...

conlCiincl. ou qu.lquer IUlp.ita di.lo eu não ~.taria .gindo d.... forma. PIlo

condrlo, nól tivemo. o cuidado de pagar empresal p.ra analisar li llIaV. conato ou

não.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES· I.so • o que'

chanlIldo partida zero, porque nio hi tributo p.r. ela.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Como nio hi tributo?

Toda pramiaçio ala é lev.da • tributação dela.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES - O seu tributo I.tá

no primio. Mal n. dedução, que hi uma compra, ela não entra n. contabilidade ...

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Mal nio houve uma

compra. A cartala foi doad•.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES - Exatamente por

i.so. Mal n. contabilid.de hi um principio que voei só pode doar a alguém alguma

coisa sob contr.to. V0c6 nio pode dar nlm a seu filho maior de id.de a não Ilr que

haja um contr.to. N.m dinheiro poda dar.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu niio arri.caria • dar

opiniio porqu. não • mlnh. área. NIo 10U nlm contador e nem tributarista.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - DI quem é a ire.?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Como?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Qual é • sua irea?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - A minha formação eu sou

anganheiro.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Espera um pouquinho.

Quem • o reaponlával ne.sa irl., Intio, d. ca••?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O responsável por e••a

irl••• emprel. de contabilid.de que prl.ta lerviço para a Coca-Cola. EI. é que

contabilizo tudo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Qual o nome da

pe"Da? Tem colocar. pe••oa aqui também. NÓI trouxemo. outro dia aqui um outro

Ilnhor que veio pre.tar esclarecimento, que falou que não labia de nada e que o

lanhor labia da tudo. Agor. o .Inhor vem aqui e diz que nio .abe de nada também.

Quero laber quem cuida disso para convocar .qui também. Ninguém saba de nad.1

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Em momento algum eu

dil.e que nlo lei da nada. Em momento algum eu me furtei a dar qualqulr

informação.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • O senhor nio pode

lubeltimar. Intelig6ncia dOI Deputadol nem a .ua. E nem qu.remo. lub••timar •

lU•.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - D. maneira nenhuma.

O SR. DI!PUTADO MARQUINHO CHEDID - Agora, u o .Inhor

eltá no negócio tr.balhando, li o nnhor é engenheiro, advog.do ou o que for, o

senhor I.tá no negócio qUI o unhor laba em que o .Inhor I.tá tr.balh.ndo.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Evidente.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Enlio, não adianta o

senhor colocar quI nio laba como • qUI I.tá. Ou o senhor sabe ou nlo sabe. Se o

lenhor não labl, o lenhor não precisa .Itar aqui falando com a gente. Vamol p.dir •

dilpensa do Ilnhor aqui e vamo. convocar qu.m tem dir.ito dI falar.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Vlja bem, au não ni de

particularidade tributarilta. Nio 10U Ilpeciali.ta em tributação. O que a g.nte faz? A

gente contr.te empr81U elpecialiltas.
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o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Essa rodada de

graça, entio, nio recolhe imposto nenhum, é isso?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Recolho imposto do

premio dado.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor dá mil

cartelas na jogada à noite, nesse prêmio extra.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sim,

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor recoiheu a

um cruzeiro, está certo? O senhor nio recolhe imposto em cima disso? A cartela?

O SR. EDUARDO PERE!RA DA SILVA· Sobre a venda que nio

existiu, não.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor não recolhe,

então, o imposto nas cartelas que o senhor distribui para dar movimento na casa?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Que imposto que seria

eSle gerado na venda da cartela se eu não tive receita?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor não teve

receita?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu não tive receita, Se

eu doei uma cartela eu não tive receita.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas. casa só pode

funcionar 0'0 não é casa de caridade.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não, em absoluto,

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - A casa não é de

caridade. Osenhor está lesando alguém. O senhor está deixando de recolher o

imposto. O objetivo do bingo é jogo para recolher fundas para os clubes e

movimentação.

O SR, EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Evidentemente.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Se o senhor dá,

então, o senhor vai fazer o seguinte. O senhor vai trabalhar o dia inteiro dando cartela

de graça. Como é que fica o clube, como fica a Uniáo e o recolhimento de imposto?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O objetivo dessa cartela,

dessa rodada promocional o que é? Devido à concorrência. nós passamos a operar

dess. forma por causa da concorrência. Então, o que é isso? Isso ê um marlceling.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas o seu marlceting

nio recolhe imposto.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - M.s se eu não tive

receita.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Mas o senhor deu o

prêmio.

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Se eu dei o prêmio estou

recolhendo o imposto do prêmio dado.

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Oh, Marquinho,

deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou ser muito sincero. Acho que o senhor nio está

.n.lisando • coisa do ponto de vista d. má fé. M.s deixa eu lhe fazar uma colOCllÇio.

I
Nós temos aqui um valor "X' em qu~ desse valor arrecadado "X' vai deduzir inciusive

do bruto par. entidades esportivas. Na hora em que o senhor subtrai e doa, O senhor

não está doando não, o senhor está tirando do clube e do imposto. O que o senhor

tirou o senhor usou... Os 5% que iriam incidir sobre o que seria vandido, o senhor

resolveu dar.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Quais 5%?

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Não. 5%. Vamos

admitir 5% do clube. O senhor vai incidir, em vez de em cima de um valor 10, o sanhor

vai incidir .gora sobre um v.lor 9, porque mil o senhor deu.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Veja vem. Acho que 'OS

interesses tanto do clube como nOllo, os administradores, são DI m8I1l101, quer dizer

é faturar o máximo possivel. Quando a gente faz uma partida promocional ê do ponto

de vista de marketing. O que é isso? Isso leva a pessoa a ir lá 8, conseqüentemente,

aumentar a receita,

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Por isso que lhe

digo. Não acredito na sua má fé. Mas há uma sonegação fiscal embutida nilso aí,

porque o que existe, n' verd.de, é que é um artifício de marlceling, mas teria que ser

deduzido o valor de uma cartela. que teoricamente deixou de ser vendida.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Mas é o.que estou

dizendo. Isso é um estudo de marketing. Se eu nio feço a promoção, au vou .svaziar

a minha cas•• Qu' ~do estava sem promoção, meu faturamento astá \ÍI embaixo. Entio,

a promoção, Jk,:rk. contrário, ela vai gerar mais recursos tanto par. o clube quanto para

as administrador.s. E o imposto, no meu entendimento, que é devido, é sobre o

pagamento do premio,

O SR. DEPUTACO VICENTE ANDRÉ GOMES - Eduardo, vamos

inverter .gora • s~uação. Esquece o bingo, Vamos entrar num armazém, num

supermercado. Tem dez pacotes de feijão. Eu resolvo vender o laite na prornoçio

doando o feijão. Então, lodo mundo que entrar aqui e receber o feijão de graÇII vai

comprar leite. Vou vender mais leite, mas eu doei feijão e deixei da racolhar o Imposto

do feijáo. Entendeu agora?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Para mim está muito claro

e vem consolidar o meu raciocínio. Se o senhor analls... aob o ponto de viIIlI de um

supermercado, usando o exemplo que o senhor deu, é muito comum um superrnarcado

bot.r em promoção determin.do produto muitas vezes abaixo do seu preço de custo

que aquilo é uma âncora que está levando gente no supermercado. Acho um exemplo

muito pertinente.
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o SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES • ~ .xatamente illo

que_. 1110 não quer dlz.r que OI lupermercadol também nio façam. Só que

a gente esti na CPI do Bingo. A g.nte .1" na discullio contábil do bingo. E aí é

UIIlII sonegeyio. NJj ectedilo sem mi f'. mal. que • uma lonegaçio contíIbil, é.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. Prelid.nt., p.la

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rlcerdo Gomyde) • D.putado

C-.oe hl\tIlne.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA· Eu lICho que I. a gente

lIver a .-saidIlde de reconvocá-lo, ma só que tem uma quellio ... T.m o Taguá

Bingo, que es" lIC(Ui, que foi uma doa bingol mail Irreguleres que a gente tem. Enlio,

a genle poderia convocar já pere .1Iar aqui, porque lICho que • fundamentei. E se

Ilouver re.lmente, .ntendeu, a gente reconvoca. Porque amenhi o

ptllnellllri c:ado, a gente sabe dlllO, • nio tem nenhuma votaçio...

O SR. PRESIDENTE (DeputIIcIo Rlcerdo Gomyde) • MIlrqulnho,

eceIle o apelo do llepuIado CarIol S8ntlInIl?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Nio, .u .Itive em

leio Hor-.l*, enIio, palsendo eti il 4 horal da manhi trab.lhando, ••u quero

O 58, PRESIDENTE (Deputado Ricerdo Gomyd.) • E eu também

de mesma forme, em lÍárial cld.del. Enlio, com a palevra o D.putado Marquinho

ChedId, do PSD, de S60 Paulo.

O: SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • O lenhor dá primiol

_ cruieIroI ". nio di?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Dou primiol .m

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ· R.all.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Desculpe-me, boa

leMIlr8nça nobre llepuIado Arnaldo F~ da Si. Reall. E como que o senhor di

.... primlos? Como' a dlslrlbulçio,delUl primiol no dia?

O SR. EDUARDO PEREIRA, DA SILVA· Dillribulçio .m que

O IR. DEPUTADO MARQUINHO CH!DlD • Eu vou _ mall claro.

.... _ no bingo .lem uma tabal " na antrada do bingo, segunda-feira, terça,

..- qukll& Me upllce como • que funcklnlI a dlllribuJçio de primioI em ruis?

MIo do bem, _ ruia.

O SR. !DUARDO PER!IRA DA SILI/A • A próprialaglllaçio

-..nnllIIl que t5% da renda do bingo seja dellinada • premiaçio. Hoje,.u diria 10

HIlllorque n6a altamol dendo mall que 65% de premleçio.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nio. O I.nhor não

me r.spondeu o que .u quil dlz.r, o I.nhor nio r.lpondeu a pergunte. segunda.felra

quanto que o lenhor dá d. primlo .m real n. cua?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu dou de acordo com o

movimento da cala.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • O lenhor nia .1"

f.l.ndo • verd.de. O I.nhor nio .1" ...

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· O senhor não me debCllu

concluir.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então conclu•.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eltou dizendo o segulnt.:

na segunda-f.ir•••rr.cadeçio da cala eu tenho uma promoçio d. um bingo .xtra de

5 mil r••il, todel .11.gund..-f.lral.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • M, legunda-f.lra,

enIio, o senhor di 5 mil raall?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sim, 5 mil r••il. N'. terça

dou 5 mil reail; na qu.rta 5 mil r••11; na quinta um carro; na sexta um carro; • no

lábado um carro.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então, tá bom.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Além dOI bingol normall

dOle5%.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Quando o I.nhor dá o

prêmio - Rel.tor por g.ntileza elta p.rgunta ít importante -, quando o I.nhor dá o

primio de 5 mil r.all o lenhor recolh. OI impoltol bal.adol .m qui? Ou é prornoçio

111O?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Nio, eu recolho... Sobre

OI 5 mil reail incidem, laivo engano, 30 ou 35%. Os 5 mil r••il é líqüido. Eu tenho

recibo do ganhador de 5 mil, mais o Impolto d. R.nde relido na fonte. E eu recolho

tod.1 .1 quartal-f.iral referente ••Isel primiol inclulive.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Enlio, OI primlol o

lenhor dá legunde cinco, terça cinco, quarta cinco?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· 1110. Promoçio que nól

flZ.mol no mil d. outubro. Está delse forma.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Qulnte, sexta, sábado

• domingo um carro•

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Um carro.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· De que 1lllIfCa?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Fial

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID -FI.1. Qu.ri. que o Sr.

Relator encaminhalle especificamente no mil d. outubro, já que .Itá em promoçio;



Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Quinta-feira 2 04127

delta _na do mil de outubro, requlrlndo, ou ellel prêmiol, OI ganhadorel, o

rlcolhlmlnto dOI impoltol que é mês, lio 30 dial. Então II é legunda, tlrça e quarta

do 15 mil por l8mana em cruzeirol e quatro carrol por Iemllna. mais.ou menos isso.

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Tril carrOI por Ilmana.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então, Ilgunda,

terça, quarta...

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Segunda, tlrça, qUlrta,

um bingo dI 5 mil reall garantido. As quintal, lextal I lábadol um Fiai zero

qullÔll1ltro.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Eu quoria o

requerimento que 111 envillll OI glnhadorll, a documentaçio do racolhimento do

,impooto do mil dI outubro, qUI i urna promoção Ilpacill, Sr. Relltor. Porque aqui

nól tamoI ai, lio qUltro umanal, lio 60 mil rlail Im prêmiol no mil de outubro, 60

mil reail Im prêmiol I mall doze carrol no mil.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O IInhor qUlr tornar nota

por favor? Está lindO IOlicitada I relação dOI ganhadorel, a rellção dOI recibol, IS

nota0 fiscail.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Ganhadoral, rac:ibol,

notai f1scall da compra doi wículOl e vial de racolhimlnlo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Do mis de Iltembro e

outubro. Ella promoção foi em selembro e outubro, lenhor?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eua Ilpecifica dllla

forml foi do mês de outubro. Iltembro lU tenho, mal nio ml rlcordo. Mal tlm carro

I tlm bingol nio sli com qual freqüincla.

O SR, DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - NOI Ültimol tril

mau., o senhor ...

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Então, leria agollo,

salarnbro I outubro.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Agollo, Iltembro I

outubro. O Ilnhor faturou no mês de janeiro quanto?,

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Nio sei informar.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • O Ilnhor nlo saba?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Nlo lIi.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - E no ünimo mis?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Nio tlnho, eu nlo linho

11111 nümarol. Falli na ordem dI grandoza. Eu chlguei a faturar 1 mllhio ellOO lá, 1

milhio e 800, 1 milhão e llOO, na época Im que lU eltavllozlnho. O faturamento caiu

muno. Taw mil de lU lar 1 milhlo e 200, 1 mllhio e 300.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Mal é o ülllmo mil?

NÓI llIamol no mil da outubro. Nlm no mil da lltambro o lenhor nio saba?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Dlllcil eu 1IIlnnar. ma

alguma colsa Im torno de 1.200.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES· A~

da ontarn?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Nio sai, nio lanho ....

dado.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES • Eota HIlIIIII o

IInhor nio lave ...

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDlD • Quem. quo .....7

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Os relatórios '"

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDlD • Mal quem......

disoo? Quem é o funcionário que sabe dillO?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Os func:lonWIoa aio •

quo IStãO vivando o dia-a-dla da amprasa.

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDlD • Qual é o nome da

plSIOI que saba dillo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Eduardo Uns e WIIgnat

Ant6n1o Plrel. Eduardo Uni já ..tava aqui.

o SR. DEPUTADO MARQUlNllO CHEDIO • Sr. PrIIIcIal*.

pediria a convocaçio, para a anéliaa e a dallbaraçio poalarior do RalaIoI'. •

convocaçio dalsal dual pllsoal com a anéliaa poslarior. queria quo O RallIIor

analilalle e lomalse nota dallll doil nornal, e o Rllator dlpoil de racabat a

documlntação analilllle ou nio a convlniincia da prlsança dai du.. pISIOIl

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O Eduardo já lltava~

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD· O Eduardo e_ na

Ilmlna palsada I III alagou equi... O lanhor nio é o Sr. Eduardo?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Eu sou Eduardo Paralra.

o outro é Eduardo Linl

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Viu Sr. Eduardo. ala

ll!aw aqui na samana e falou quo nio labia dI nada. Está nal cóplal taqulgrillicaá.

qUI nio tinhl conhecimento de nada, que ara um 11;""lIs fIa1cionário I quem sabiII da

tudo Ira o IInhor.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Nio, lia i raaImanla ....

funclonérlo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Agora o HI1hor_

aqui e fala quI o senhor nio sabe da nada. Para uma casa quo fatura 1 mllhio 11 200

hoje ou 1 milhlo I 200 antariormanla. um flluramanlo dessa grandeza ...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDM GOMES • I! quo o ..

nlosaba ...
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o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • E o dono nio sabe, O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Nos bonl momentos do

entio, nó. vamol tar que convocar... bingo eu chegue a faturar 1 milhão e BOO/mi•.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Em momento algum eu O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Que mês mais ou

disse que eu nio estou sabendo. Pelo contrário. Todas as informações que foram menos? Janeiro, fevereiro, março?

solicitada. eu pa.sei. Não posso é precisar. Eu não tenho um computador na cabeça. O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Talvez por aí.

Eu di..e em ordem de grandeza: fatura em tomo disso. Agora, eu tenho um O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Janeiro. Dia 7 de

cllipartamento contábil, eu tenho um departamento de vistoria que vê toda essa parte fevereiro, que dia é, por favor? Sr. Relator, 7 de fevereiro, que dia é da semana?

fiscal. essa parte jurídica. Eu estou dizendo, eu sou um homem de empresa, eu não (Pausa.) Quem é Joanaci Gomes?

lOU um homem de bingo. O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Não sei.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor trabalha O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sete de fevereiro,

em que empresa? terça-feira. Nós temos um faturamento aqui de 80 mil reais.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu trabalho, a minha O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Isso, com certeza, está

atividade bálica é em incorporação e construção civil em Belo Horizonte. registrado na nossa contabilidade.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor sabe que o O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID Com licença.

senhor tem umes peitas de faturamento de bingo? Pastas com o resumo diário de

faturamento?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu tenho um relatório

diária de faturamento do bingo,

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E o senhor não sabe

Oitenta mil reais no dia 7 de fevereiro, no movimento do turno. Depois nós temos,

como movimento de todo dia que vai registrado... (ininteligível) ... com valores

individuais aqui.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Veja bem, o faturamento

que eu dei é exclusivamente do bingo.

quanto fatura por dle? Se o senhor tem um relatório diário, o senhor não sabe?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Veja bem, se eu falei

que O faturamento menul está em tomo de 1,200. se o senhor dividir por 30, dão 40

mil por dia. Se eu faturo 1.800, divididos por 30, dão 60 mil por dia. É muito variável.

No sábado o faturamento é fraco.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID Quanto dá o

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - É, mas é tudo bingo.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Aqui não está incluido 1..

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Aqui, só para o

senhor saber, premios pagos, dinheiro, cheque, pagamentos. Garçons. isso aqui é

coisa pequena. Dia 31 de março. Por favor, Deputado.

(Intervenção paralela fora do microfone. Inaudivel.)

faturamento de .ábldo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sábado, não. Domingo,

desculpa, é que o faturamento é fraco,

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Quanto dá?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu não tenho ...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Domingo é fraco. E

segunda?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O melhor dia é o dia das

promoções.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então, esta semana

são lodo. OI dias?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - As promoções do carro,

pelo feto de I8r uma premiação maior, 1011I.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então o senhor falou

que fatura, nos bons momentos do bingo, ao mil reai.?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sexta-feira qual a

média do movimento? Srs. Deputados, isto aqui é muito importante.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sessenta, 70, depende

da sexta.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID O senhor teve um

movimento 0.0

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES _ Deputado Eurico

Miranda, o senhor é Relator e 0'0

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Teve um movimento

de 60, 70."

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu estou falando de

cabllÇ8.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas eu vou dizer por

escrito para o senhor. Já que o senhor é o dono da empresa e não sabe, nó. temos

aqui em máos o documento e o faturamento. O senhor faturou 110 mil, 2fJ7,67,
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I
o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu nio t.nho como

r••ponder. Po••o afirmar para o ••nhor que todo •••• faturamento ... IlIo.ia

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Vamo. ver o

faturam.nto d. um domingo.

docum.nto. d. g.r.nciam.nto interno ..• O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Paga o faturamento de

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Como int.rno? um domingo.

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - É interno. E via dar O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - D. um domingo,

orig.m ao docum.nto fi.caL (Inint.ligiv.L)... p.la contabilidade. . Ele. via... vamo. ver.

(Ininteligiv.L) ... um papal.m cima do outro. O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - No domingo, quanto

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES • M. permita: o o unhar fatura mais ou mano.?

s.nhar tem dual contabilidad... O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sais, 7, nia pa...

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Nio. di••o.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Uma intern. • O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Quar.nta. nove mil,

uma do registro do caixa. setecentos e vinte e .ete.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Nio. A genta para lar O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - No domingo?

uma contabilidade voei t.m todo um procedimento d. .millio de papel, d. O SR. DEPUTADO MA~UINHO CHEDID Domingo. Sete de

documento. que depois vai s.r levado para um .lCrilório d. contabilidade para ser maio. Foi domingo?

tudo lançado. O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Poda lar havido ...
O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Me. o unhor

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Nio, eu nio lanho
.abe mullo b.m que o fato do computador .mitir aqual. _, ele pode ..r

mail o que pIfllunlar para o ..nhor ...

manipulado a hora que o ••nhar quiser.
O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Bom,.u afirmaria.o

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Tudo pode ser

I
manipulado. Nia t.nha dúvida nenhuma. O que nio .. manipula um documento?

Pap.1 aceita qualqu.r coisa. Eu ••tou só afirmando o ••guinte: •••• ~imenlo no

qual .1. p.gou um relatório, vamo. diz.r, um relatório diário, um relatóri9 ger.ncial, .Ie

r.ligiosam.nt••slá lançado na nos.a contabilidad.. 1••0 eu afi",,\> com toda a

seguinte: a contabilidade ••Iá i di.po.lçio para .er checada.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Olha••u só vou diz.r

uma coi.a para o lanhar: toda a contabilidad....

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Ela ••Iá à di.po.içio.

certeza.
O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - E."llClm. Dia 20 de

abril, quinta-feira, o senhor teve um movimento de 98 miJ, 997 reais.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Exatamanta.
I

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID

.empre regular, nio .?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Lógico.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID

....Ia vai .star

Mas .....

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD No dia 21 de abril. 704

mil r.ai.. No dia ...

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - S. pegar o nollo

analítico lá da contabilidad••m no... conta corrent., ••Iá lançado .XI!tamente ....

valor.

documento. aqui, .ó com a diligência do ... (Ininteligiv.I.) Entio, no faturamento que o

unhar di...·que mall ou mano••ram 6, 7, ou la, ou 15, para 049, a dl.tincia • mullo

grande. Eu acho que o senh,?r deveria tomar cuidado mais com a ca... porque eu

acho que ••tio apr••entando para o .anhor um r.latório, o ••nhar .slá .endo lalllllo.

Torne cuidado, porqu., pelos números que .stio aqui...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - T.m todo. OI

movimento•• Mas fatura ao, nio 6? Na época ruim. Na mullipllcaçio eu acho que di O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Nio t.nho ....

um valor b.m mais. praocupaçio.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA _ Nia. O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Sa o .enhor nio Iam

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES • Mel como nia .... preocupação, dav•••tar hav.ndo alguma coi.a. Me•• vamollá: 1° d. abril. Que

di? Sa no dia ruim tem um faturamento de 90 mil... dia foi. nobre Deputado? (Pau...) Sábado?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Nio, mal qual o dia que O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Um dia bom.

6 ruim? Dia ruim meu é o domingo. que eu di.... O diaixXn lá. quinta. 1IXIa. O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Um dia bom.
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o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Nio. Melhor dia meu lá

é quinta e sexta-feira. Sio os melhores dias. Sábado é um dia médio, que tomou-se

um bom dia depois da promoção que nós fIZemos de dar esse carro.

O SR, DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eaaa promoção foi

quando?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Essa promoção, salvo

engano, foi em setembro, outubro, por aí.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Em abril estava ruim,

nio é? No dia 1" de abril, dia da mentira ...

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O .enhor me pergunta

coisa do passado. Eu ...

O SR, DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nlio, o senhor nio

.abe. Primeiro de abril, dia da mentira, é um sábado. Mais ou menos quanto o sanhor

poderia faturar?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu não posso...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Mais ou menos. O

senhor não tem noção?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu tenho noçlio do meu

faturamento médio mensal. Nas boas épocas e cheguei a faturar 1 milhlio e 9001 1

milhlio e 800.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu só vou dizer para

o senhor que no dia 1" de abril, num sábado, que it um dia ruim, domingo é 6, 7, dia

ruim o senhor teve 82 mil, 198.96 de faturamento.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - E domingo?

O SR, DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Domingo nós já

vimos aqui.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Não, agora esse

domingo, o próximo em seguida.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Com certeza isso foi

lançado em nossa contabilidade.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Olha, domingo o

• enhor falou que it ruim, que dá 6 ou 7.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - É, domingo é um dia

ruim.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Seis ou 7.

O SR, EDUARDO PEREIRA DA SILVA - É o que tem dado

ullimamenle.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • É, <46 mil, 268 reais.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Pode _ na época que

a gante ellava sozinho. Agora, eu acho que nós eslemoJ discutindo números •••

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Não, ninguém foge

aos números.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Ninguém foge aos

números. E os números estio registrados na contabilidade de maneira formal.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Dia 28 deabril.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Caiu numa

sexta-feira.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - É um bom dia?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sexta-feira normalmente

éumbomdia.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Oitenta e seis mil

reais. Então, e~ nia estou vendo aqui números inferiores ...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Dia 30 caiu num

domingo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Dia 30, vamos ver se

tem aqui.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES • Dia ruim, 30 de

abril.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Tem aqui dia 30 de

abril: 36 mil, 234.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES • Para 7 mil é

realmente ...

O SR. DEPUTADO MARCUINHO CHEDID • No sábado, aqui. dia

29: 53 mil, 399.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • O faturamento nosso

está na nossa contabilidade.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Eu queria fazer uma

questio de ordem aqui, Sr. Presidente. Eu queria só lembrar ao nosso convocado aí.

ao nosso convidado, Sr. Eduardo, que nós não estamos diaeutindo, nós estamos lhe

fazendo perguntas. Nós nio estamos discutindo. A discussão não cabe na ..salio.

São perguntas objetivas que tém que ter respostas objetivas também.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Dezenove de abril ...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Eu queria fll1er

uma colocação: 1.200 reais, que é o faturamento, se for dividido por 30 dias, sem ter os

dias bons, dá uma média de 40 mil r.ais, quatem caracterizado domingo ruim, que tem

dado 36, 40 mil reais. O domingo, que o senlÍor dis.. qua é ruim, está dando 40 mil

r••is.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Eu já tinha dito ao

senhor...
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o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Rel.tor, 11 de

m.rço, lábado, 90 mil re.i•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu tinha feito alguma.

perguntas ao senhor fi disse que nós íamos confrontar. Eu devo lhe dizer que "io é

privilégio seu 0.0 Aliás, o senhor pode até achar que o senhor está certo, mas o senhor

não está certo. Posso lhe garantir que têm uma série de coisas que nio estão certas.

Mas eu também nio estou afirmando aqui que isso é de má-fé. Eu só vou dizer uma

coisa, por exemplo: quando o senhor afirma que esse movimento está na sua

contabilidade, aqui já tem uma coila que é flagrante e que a gente começa a ter que

botar dúvida. O senhor pre.ume que o senhor v.i p.ra um jogo de bingo e, num jogo

de bingo, o lenhor na verd.de movimenta dinheiro. E quando eu vejo aqui que todol

os dias o senhor tem da ordem de 4 a 5 mil em cheques, eu começo a ficar muito

preocupado. porque esse negócio de cheque em bingo, que o senhor joga uma cartela

de 2 reais, 5 reais... O sujeito pode jogar dUIs cartelas por rodada a 2 Teais, se ele

jogar 30 vezel ele vai g.star 60 reail. Se, em vez de jogar duas cartel.I, ele jog.r 'I,

ele v.i galtar 240 reais. Ele não pode chegar a no fin.1 .p.racer um chaque de mil

reais. PJ é uma outra forma de jogo. Quer dizer, ou é .quele computador que você

joga lá .doidado e o sujeito depois fica pendur.do na cas. com "n" chequas sem

fundo., como a gente tem encontrado... Quer dizer, na v.rd.de, o qu. a gente .stá

procurando nisso aqui é ver sa a g.nte conlegue .certar elsa legisl.çio, p.r. que

determinados fatos nlo ocorram. Por exemplo, uma dai coisa. que nós vamol coloaar

no rel.tório é que não V.mol admitir que chequ.s sej.m ul.dos numa cal. da bingo.

O .en!lor .qui, por exemplo, no dia 5 de maio tem 10 mil e 600 reail de chaqua, num

movimento de 100 mil. Quer dizer, o senhor teve um movimento de 100 mil, mas teve

10 mil de cheques. Eu sei que vocês vão alegar para mim que é a pessoa que chegou

lá e trocou o cheque. Mas ninguém vai trocar um cheque de mil reais ou de 2, 3 mil

reais, como a gente já viu até em alguns bingos, para jogar cartela de 2 reais.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Posso falar?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pode, cl.ro.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Re.lmente troca de

cheque é um grande problema dentro de um bingo. É uma prática que a gente não

gost.ria de ter, mas é forçado a ter por causa de concorrênci.. E raalmente têm

pessoas no computador que jogam valores realmente altos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • E o que o senhor faz

quando tem cheque sem fundo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Tento receber e, se não

receber, é prejuízo para a casa. Tenho já diversos cheques sem fundo dentro da casa.

Agor., veja só uma p.rta .qui com relaçio .0 f.tur.mento. Qu.ndo eu me refari a

f.tur.mento de.ses 1 milhão e BOO, 1 milhão e 900 eu me referi excluliv.mente .0

movimento do jogo. Eu tenho, .Iém disso, o movimento do b.r e tenho o movim.nto de

bilh.tan.. Evid.nt.mante, o movimento man••1mau lará superior. aliai númerol.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Qu.nto o ••n!lor

f.turou no bar?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· No bar em tomo de uni

70, 60 por mês.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • E na bilheteri.?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Bilheteria em tomo de

un.60.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor está por

dentro dos números, não é?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Estou, eu conheço os

números. Eu não vivo o dia-a-dia, mas as diretriz.s empresariais são dadas por nós

donos da empresa.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· O senhor sabe o que o

senhor bota .qui no sau.•• Qu.ndo eu digo .0 senhor que. gente nio está sempre

certo, ninguém consague re.iltir • um. fiscalização. O senhor saba que o senhor tem

aqui "troCII de quinhentos dólares", no leu caixa, escrito?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Eu não tenho

conhacimento dillo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Olh••qui.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Sem dúvid., é um.

irregul.rid.de.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Tudo bem.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Eu qu.ri••..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ric.rdo Gomyde) • Pois não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Deputado, eu pediria .0

ilultre Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ric.rdo Gomyd.) • Só mail

uma.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ric.rdo Gomyde) • Deixa o

Jov.ir perguntar•••

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· É que nÓI vamos an.lil.r

elo documentação e confrontar aqui com o depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Eltá bom, só

o Jovair.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Lig. o 10m, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Eu qu.ri. fazer .lgum.1

pergunta. bam de.... simpl.linhas, só p.r. nort••r .Igum p.rimetro pelo Br.liI.

Quantol funcionário. t.m • cal.?
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o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Em tomo de 150,

duzento•.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Quanto ganha, a média,

e.... funcionários?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Não sei te dizer esse

número.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Eles ganham tudo na

carteira ou ganham por fora, tem um percentual...

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Tudo, tudo na carteira.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· ...em cima do percentual

de venda da casa?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Eles tem um percentual,

eles tem uma comissão na venda da cartela. Tudo, tudo na carteira.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - (Falha na gravação)

...que vocês colocam a venda, todas elas .io chanceladas pela Loteria do Estado?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Não, porque nunca foi

exigencia da Loteria. Agora que saiu em Minas uma regularnentaçio. E, inclusive,

nesse ofício que nós mandamos para o Secretário de Fazenda, em janeiro de 95, nós

colocamos o nosso ponto de visa sobre a emissão de cartelas e nada oficial veio.

Minas, até então, não exislia regulamentação, a regulamentação é recente. Agora, sim,

preclsa de uma fi.calização da Loteria do E.tado.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Pai. é. Ma. eu pergunto

o seguinte: até então, Se a Loteria nào tinha nenhum controle sobre as carlelas,' o

Estado em si não linha nenhum controle sobre is.o. Todo o movimento llMnceiro e

tributário, quer dizer, de pagamento de Impo.to. ficava a critério do próprio bingo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Ficava, sai dos relatórios

nOSS05. A fiscalização existe da Fazenda, ela me fiscalizou, eu mandei a

documentação pertinente que ela me solicitou.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Quantas vezes a

fiscalização esteve o seu estabelecimento?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Eu deixei o ofício aqui, foi

uma única vez, dia 31 de janeiro de 95.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Você recebe visita de

outro tipo de fiscalização?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Recebo. Nós tivemos

recentemente uma fiscalização da Prefeitura lá dentro. Está em curso, inclusive, ella

fiscalização.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· O que a Prefeitura

objetivamente foi ver no seu estabelecimento?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Ela foi ver o recolhimento

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • ISS?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA -ISS, desculpa.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Quel a agramlaçio

esportiva que voei representa?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Teuto Esporte Clube.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Teuto?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Teuto Esporte Clube.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Teuto. ele pratica. que

tipo de modalidade?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· No caso a modalidade

olímpica dele é o tênis, a natação e o voleibol.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Não, eu tenho ""'is

uma•.•

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Pois não.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - ...mais uma questão, Sr.

Presidente, para saber dele. Quanto que o Teuto recebe por mês?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Eie recebe...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Eu não estava, Deputado,

desculpa aí. é parque eu estava ausente, eu tive que ir no plenário registrar minha

presença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Por isso, às vezes, eu

estou até fazendo alguma pergunta repetida, mas só para que ~u polia ter

esclarecimento.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - De acordo com o nosso

contrato, ele recebe 12% do movimento liquido da parcela de jogo.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quanto que é isso em

valor absoluto?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Deu, 12%, é 40 mil, 45,

varia muito.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Doze por cento do

liquido?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Do iiquido.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Tiradas toda. as

despesas?

o SR. I!DUARDO P!:RElRA DA SILVA • Tiradas as despe...

referente. ao jogo.
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o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Sim. O clube tem um

fi.cal para analisar a. despesa. que sio contraída. pelo jogo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA • Tem, é fe~o uma

demon.tração de conta. men..lm.nte ao clube.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Porque de.p••a é tudo

qu.liver, que quiser jogar como despe.. vale.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu apresento, eu faço um

balancete de prestação de contas.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deixa .u .ó I.mbrar ao

ilustre D.putado o ••guinte: a g.nt. tem aqui uma médie dos bingos, uns eram 7,

outros 6, outros 5, outros 4. Se •••• Teuto recebe 48, 40, como .1. está falando, com o

movimento de 1 milhão e 600, 1 milhão. 800, que dev. s.r mais aqui do total, são

aproximadamente 2% do bruto.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Dois por centro do bruto.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Se é e'.e valor.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Doze por c.nto...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deve dar 2% do bruto.

s. é 1 milhão e 800 o faturamento, 2% do bruto dá 36.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Dóz. por cento de 35

daria quatro e alguma coisa.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A .ociedade .ão duas

pessoa. proprietária. do bingo?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - A proprietária do bingo

são duas pessoas.juridica.. Uma chamada S.II, a qual eu participo, que d.tém doi.

terço. do bingo. E a outra .mpre.a chamada Mast" Game., que tem um terço.

·0 SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· O equipamento do ••u

bingo IÍ o nacional ou é o importado?

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - O equipamento nosso é

nacional, d•••nvolvido por e"a empre.a .ócla chamada Master Gemas.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Ma.I" Game•. Quem é

o .ócio, a pes.oa fi.ica do outro lado?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA· Da Ma.ter Game.?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES -1"0.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Ma.ter Games o

majoritário é um peruano que jâ faleceu, que a família tem um bingo em Lima.

O SR. PRESIDENTE (D.putado Ricardo Gomyde) - Para

concluir. Deputado.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Obrigado.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sr. Relator.

br.vemente, .ntáo o ••nhor di.s. que tudo que e.tá aqui está na contabilidade?
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O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Sim.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então. vou .ó mostrar

para o senhor, que a própria CPI tome atitude posterior ou imediatamente. o senhor

tem o movimento do dia 3 da abril. Nós fomos, apreendemos a documentação e

pedimo. para o .enhor no. mandar.o movimento. O que ••tá na sua contabilidad. no

dia 3 de abril, o senhor tem um faturamento bruto de 26 mil, 292 reai.. E no relatório

aqui diário. o .enhor e.tá com um faturamento de 77 mil, 225.65.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Eu, .em conhecer o

documento, eu tenho a impressão que isso não é um documento contábil. Isso é um

relatório d. jogo, i••o pode .e referir apenas a um turno, porque eu trabalho em dois

turnos. ·0 ••nhor dev.ter um segundo relatório d. um s.gundo turno.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Então o senhor

conhece bem.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Conheço.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Outro dia também,

mas aqui é um documento que o senhor nos enviou, que nos pedimos as atas e o

faturamente, e é o documento oficial que o senhor nes enviou. Se o senhor não enviou

a documentação correta o senhor está sonegando informações. Outro dia aqui, no dia

3, por favor me ajude aqui... No dia 4 o .enhor faturou 39 mil. 642. Nós sabemos e.sa

jogadinha do turno, que o senhor... O senhor não. Tira~se um turno e só declara em

primeiro turno e segundo turno, só declara um turno. No dia <4 Q spnhor faturou 77 mil,

836. No relatório está 39 mil reais.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Tenho a impre••ão...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - No dia, com licença,

no dia 5... No dia 5... O que o .enhor ia falar?

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Quando o senhor .e

referiu a primeiro e segundo turno o problema é o seguinte: a minha jornada de

trabalho começa à. 11 hora. da manhã e vai até 2, 3 hora. da manhã. Entlio, tem doi.

tumol de trabalho. Então, quando um turno .ai .Ie tem que tirer um relatório do jogo

para poder proatar conta da movimentação. E esse relatório final é um relatório do dia.

Então, o senhor teria que pegar o relatório do primeiro e do segundo tumo. E tenho a

impressão, nãe conheço bem esse impresso de caixa, isso deve estar incluindo bar e

bilheteria.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Não. não. Mas o bar

e a bilheteria é muito pouco. Porque o senhor vê: garçom aqui a coisa é mínima. O

senhor falou primeiro que faturou 70 mil no mês, por trinta dias dá dois, dois e pouco.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Dois. dois e pouco.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então. uma diferença

de o senhor declarar 22 e receber 72. a diferença é mínima. Então o senhor está

dizendo que há um turno e outro turno?
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o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - São dois turnos, porque

eu íenho duas jornadas de trabalhe

o SR. DEPUT~DO MARQUINHO CHEDID - Então eu vou

I

COntrariar o senhor também novam~nte. Num dia aqui, no dia 5 de abril, o senhor

deqlarou que recebeu 41 mil reais. ; No documento oficial. E no relatório aqui geral

i
bat~u 41 com 41. Então o senhor eslá mantendo uma média de faturamento entre 29 a

40. Mas no outro dia, 6, no dia seaulnte, o senhor declarou que faturou 39 mil, 832. E

no ~elatório, Sr. Relator, está 94 mil, '129 mil reais. Eu só queria dizer que... Noventa e

quatro mil reais. Só queria dizer que de 94 para 39 tem multo. Queria que o Sr. Relator

an~li..sse a documentação junto com o Tribuna' de Contas e tomasse as devidas

providências. porque está configurado aqui claramente a sonegaçáo dos impostos, de

prlimios, de valores ai.. Eu queria depois que o Relator tomasse as devidas
I

proYidéncias em relação a isso. Não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. O senhor
!

asti omitindo as informações que nós queremos, só isso.
!

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Então, não

havendo ninguém mais inscrito para perguntar ao ilustre Depoente, a gente agradece a

participação dele encerrando neste momento o depoimento do Sr. Eduardo Pereira

Silva.

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Essa documentação...

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde)- Pois não.

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - De forma que a gente age

com isso? Encaminha isso?

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Encaminha á Secretaria

da:CPI.

o SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Qualquer dúvida para

esclarecimento...

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Se for necessário, o

senhor vai ser reconvocado.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Ok.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Depois de analisado, se

for ~ecessário, o senhor será reconvocado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Muito

obrigado.

O SR. EDUARDO PEREIRA DA SILVA - Muito obrigado, boa

tarde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - A gente vai

ouvir agora o depoimento do Sr. Ramon Gimenez Gonzalez, do Taguá Bingo, aqui de

Brasília.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,

antes de ouvir, eu queria apenas fazer um registro.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde)- Pois não.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu cheguei a esta

CPI, não tinha quorum e, portanto, não assinei a presença. Eu vou assinar a presença

agora e vou me dirigir ao meu Líder e pedir substituição. Porque antes de ter obtido

quorum foram tomadas decisões na CP\. E isso eu não acho que é uma atitude

coerente dos membros da CPI. então, na época que eu cheguei não tinha quorum, eu

não assinei propo.itadamente para esperar essa comunicação. Eu vou assinar agora

para ter quorum.

(Intervenção fora do mlcrofone.lnaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Então havia

quorum, mesmo que não fosse contado V.Exa. Estava presente o Deputado Eurico

Miranda; o Deputado Nelson Meurer, o Deputado Nelson Otoch; o Deputado Jovllir

Arantes, na suplencia da Presidente Zulaie Cobra; o Deputado Carlos Santana; o

Deputado Padre Roque, que assinou a lista de presença; o Deputado Vicente André

Gomes; o Deputado Marquinho Chedid; o Deputado Ricardo Gomyde. Num total de

nove Deputados, o suficiente para o quorum, mesmo que nio contada a presença de

V.Exa.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Na hora que eu

cheguei não tinham todas essas pessoas, Sr. Presidente. Eu não fIZ nenhum

questionamento porque tinha alguém depond'o. Eu contei, não tinham nove, mesmo

contando suplentes. Mesmo contando suplentes não tinham nove. Mas eu vou assinar

presença e lamentar que vou pedir ao meu Líder para me substituir porque foi tomada

decisão sem quorum nesta Comissão. Eu vou assinar a presença agora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rícardo Gomyde)- O Sr. Ramon

Gimenez ele está descendo aqui? (Pausa.) Está ok, vamos esperar então. Alguém

inscrito? (Pausa.) Sr. Ramon. Boa no~e. Pode sentar. O juramento. Sr. Ramon

Gimenez Gonzalez pode, por favor, fazer o juramento.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu faço, sob a palavra de

honra, a promessa de dizer a verdade do que souber" me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Com a

palavra o Relator, Deputado Eurico Miranda, PPB, do Rio de Janeiro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu queria que primeiro,

se fosse possivel, os Deputados que fIZeram as diligencias 18 no Taguí Bingo, qu"

eles Interrogassem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyd") - Pois não.

Aquela diligencia foi feita por mim, pelo Deputado Marquinho Chedid, pelo Deputado

Jovair Arantes, o Carlinhos Santana, pelo Deputado Vicente André Gomes. Deputado

Marquinho Chedid.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor é brasileiro?



Novembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 04135

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Não, eu não sou

brasileiro.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • O senhor tem

passaporte?

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Sim

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Eu queria ver o

passaporte. Queria que o Relator o olhasse, O senhor está há quanto tempo no Brasil?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Agora?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não, agora, não. O

senhor não é brasileiro. O senhor é espanhol?

O SR, RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Sim.

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID - De que cidade da

Espanha?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - De Madri.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Acho que para o

depoimento ter validade, é importe que ele coloque o microfone direcionado à sua boca

e que o intérprete, após fazer a pergunta, traduza para que ele possa responder,

mesmo em espanhol. Que ele nos responda, mesmo em espanhol. Não há nenhuma

dificuldade paro que a gente posso entender. Se ele quiser que o tradutor traduza o

que estivermos perguntando, ele traduz, mas ele responde no microfone e em

espanhol, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Correto.

Com a palavra o Deputado Marquinho Chedid.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Há quanto tempo o

senhor tem atividade? O senhor está no Brasil desde o ano de?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu conheço o Brasil

desde o ano de 1976.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· O senhor tem

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - De Madri. Então atividade no Pais desde quando?

vamos faler um "portunhol" aqui. O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (InlnteligiveL)

(Intervenção fora do microfone.lnaudivel.) O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não, o senhor tem

Desculpe-me. Há quanto tempo o senhor está no Brasil?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninteligiveL)

O SR TRADUTOR - Na qualidade de quê?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • No Brasil.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALES - (IninteligiveL)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD Há um intérprete? negócios. Negócios ou atividades eu entendo que é a mesma coisa. O senhor tem

negócio; é questão de interpretação.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Entendo que negócios e

atividades não são a mesma coisa.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Tudo bem. O senhor

entende a mesma coisa.

O SR. TRADUTOR - Desde o dia 2 ou 3 de outubro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - De 1994.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (IninteligiveL)

O SR. TRADUTOR - De 1995.

O SR. RAMON GIMENEZ CONZALEZ - Não, Eu entendo que

não é a mesma coisa.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Que negócios o

senhor tem no Brasil?

esteve no Brasil antes? O senhor conhece o Brasil há quanto tempo, vamos ser mais

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - o senhor não O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível,)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor tem

cloros?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Desde de 1976. O

senhor tem atividade no Brasil a partir de quando?

O SR. TRADUTOR - Ele diz não ter atividade no Brasil.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eu queria que ote

falasse em espanhol; para mim é melhor porque a gente entende.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Pr.sidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Pois não,

pela ordem, Deputado Jovair Arantes.

negócios...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu tenho açães, sou

acionista de uma sociedade brasileira que t8m bingos.

ci SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então isso não é

atividade, é negócio?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Creio que não. Tenho

ações de um. companhia brasileira que tem bingos.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD- Desde quando o

senhor tem ações nessa companhia?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Não me recordo

exatamente. Penso que abril ou maio mais ou menos. Não me recordo exatamente.



04136 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Abril ou maio deste

ano?

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninteligiveL)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Antes de abril ou maio

deIte .no o senhor não teve nenhuma atividade ou negócio no Brasil?

O SR. TRADUTOR - (Tradução da pergunta em espanhoL)

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Não.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - O senhor veio ao

Brasil especificamente para montar bingo?

O SR. RAMON GI"'ENEZ GONZALEZ - Especificamente para

tratar de montar bingos. sim.

O SR. DEPUTADO r,vIRQUINHO CHEDID - O senhor tem quantos

bingos no País?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Somente um na

atualidade.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Qual bingo?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Taguá Bingo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quando foi instalado

esse bingo?

O SR. TRADUTOR - (Tradução da pergunta em EspanhoL)

O SR. RAMON GIME~EZ GONZALEZ - O dia em que foi instalado

ou o dia de abertura?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Quando se formaliza

uma sociedade de cotas de ação, ou limitada ou sociedade anônima, na hora em que o

senhor a formaliza e a registra na junta comercial, está formalizada a empresa. Quando

foi feito isso?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - A formalização da

empresa, acredito que foi no mês de abril ou maio. (IninteligiveL)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Abril ou maio deste

ano. O senhor abriu o Taguá Bingo quando?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Dia 12 de julho.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD" - O senhor nio teve

nenhuma atividade no Pais antes?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Nenhuma.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor já tem o

visto de permanência definitiva ou turística? Outra pergunta antes de o senhor me dizer

isso: quando o senhor inaugurou o bingo, dia 12... O senhor o formalizou em ebril ou

maio e no dia 12 da junho o senhor Inaugurou ...

O SR. RAMON GIMENEZ CONZALEZ _ De julho.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Dia 12 do 7. O

senhor administrou ou bingo? O senhor esteve à testa da administração do bingo?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Quando se inaugurou o

bingo eu não estava aqui.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor estava ai?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Não, eu não estava no

Brasil.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Niio estava no Brasil.

O senhor estava aonde?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu estava na Espanha.

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID - Depois o senhor veio

quando para cá?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas o senhor

acompanhava todo o trabalho do Taguá Bingo - o faturamento, funcionários. Na

organização do Taguá Bingo o senhor partícipou desde abril?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu não entendi.

O SR. TRADUTOR - (Tradução da pergunta em Espanhol.)

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (Ininteligivel.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD _ O senhor tinha

conhecimento de toda a movimentação do Taguá Bingo, mesmo estando na Espanha?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - É muito dificil ter da

Espanha todo o movimento da bingo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Mas o .enhor tinha

conhecimento das trãmites da casa.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ _ (IninteligiveL)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID Vamos aumentar o

som um pouca, par favor.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ _ (IninteligíveL)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O .enhor teve todo

conhecimento do funcionamento - compra de equipamento, pessoal. O senhor estava

a par de tudo. Havia o gerente mas ele...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninteligíveL_

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor disse que

tem outros negócios.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Na Espanha e em outras

partes do mundo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Na Espanha o

senhor trabalha com qu6?

O SR. RAMON GIMENEZ CONZALEZ - ('ninteligível.)
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o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Qual é a sua

atividade na Espanha?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Bingos também

...(Ininteligive!.}

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· O senhor tem quantos

bingos na E.panha? Como é que chama?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Bingo Holliday.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Holliday. Qual é a

oulnl atividade que o .enhor tem na Espanha? Só bingo? Só es.a casa?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (Inintaligive!.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Por exemplo, casa de

jogo, ca••ino? O .enhor tem ca.sino?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Não, eu não tenho

cassino.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID -O senhor não tem

calsino. E em outros paises. o que o senhor tem?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Negócio. de outras

caracterí.tica.... (Ininteligivel.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Casa. de bingo

também?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Casa de bingo, não.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Casa de bingo o

senhor só tem no Brasil e na Espanha.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Só,

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Ouanto o senhor

ga.tou para montar o Taguá Bingo?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Setecentos e oitenta mil

dólare•.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Como é que foi feita a

entrada delle dinheiro no Pais?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Ininteligíve!.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Esses 780 mil dólares

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Esse é o montante do

total do investimento efetuado no bingo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Tota!. E quanto o

senhor remeteu do País?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (ininteligível) ... 330, 340

mildólams.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEtliD • Qual é a mágica

dessa diferença?

o SR. RAMON G1MENEZ GONZALEZ· (InlntaUgíva!.)

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· É uma fiança

bancária. Completando a pergunta do Deputado Jovair Arante., de que banco?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· De um banco espanho!.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Qual o nome do

banco?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Banco de Santa ...

(Ininteligivel.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Aqui no Brasil tem

agência?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (Ininteligivel.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Então, a fiança

bancária da Espanha ... Qual é o repre.entante desse banco no Pais?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Ininteliglve!.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Pode perguntar,

Eurico.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Não, eu não quero

perguntar não. Quero informar a V.Exa., que me pediu para olhar o passaporte, que

aqui há uma entrada no consulado da Espanha em Houston, .e não engano, no.

Estado. Unido., no dia 10 de março de 1994. Tem depois uma outra entrada - e.tou

seguindo·a. folha. - no Brasil, acho, no dia 30 de outubro de 1994. Depois, 17 de

fevereiro de 1994, acho que é a saída. Tem Oficialmente um visto válido, por trinta dias

para múltiplas entradas, expedido em outubro de 1994. Tem uma outra entrada nos

Estados Unidos em dezembro de 1994. Tem duas entradas na Venezuela, tem uma

entrada em Cancun, no México. Tem uma outra entrada no Brasil, com o carimbo em

que está escrito claramente que é vedado o exercício de atividade remunerada. Aliás,

está escrito aqui: "é vedadõ o exercício d'-~iividade remunerada, art. 98 da Leí 6.615

de 1960, de 16 de julho de 1995. Depois tem alguma. outras entradas na Venezuela e

outras entradas nos Estados Unidos. Por último, tem um outro visto, do dia 6 de

setembro de 1995, válido por noventa dias. Para surpresa, aquí também tem uma

pallagem de... Que dia é hoje? (Pausa.) Então foi anteontem, no dia 23 de outubro

de 1995, ele tem uma passagem na Espanha, onde se apresentou como transeunte na

embaixada.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Ne,.e período de

abril e maio, na consolidação da empresa, ele teve visto permanente?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Não, senhor. Até hoje

nio tem. Não elÔste visto de permanência. Ele tem um visto para múltiplas entradas.
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Ele tinha um visto válido por noventa dias, que expirou. Agora ele tem um visto de a de

setembro de 1995.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só uma perguntinha

para o senhor: o senhor sabe que houve uma intervenção no bingo, nio é?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Nlio entendi.

O SR. TRADUTOR - (Tradução da pergunta em EspanhoL)

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Sei.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Um pouquinho antes,

o senhor esteve no bingo? Parece que o senhor viajou em seguida.

o SR. RAMON GIMENEZ CONZALEZ - Como é?

O SR. TRADUTOR - (Tradução da pergunta em EspanhoL)

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Quando se instalou o

bingo, eu não estava no Brasil.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não estava no arasiL

Mas o senhor tem todo conhecimento do encerramento do bingo, da intenção do bingo.

O senhor tem conhecimento?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Tenho conhecimento.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor tem

conhecimento da admissão de todos os funcionários do bingo no País?

O SR.RAMON GIMENEZ GONZALEZ - De qui?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHED1D - Da admissão dos

funcionários que estão trabaihando?

O SR. TRADUTOR (Tradução da pergunta em Espanhol.)

O SR. RAMON G1MENEZ GONZALEZ - Da admissão ou da

demillio?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Admillão e demillio,

contralação e demillio.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível).

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID - Mas o senhor admitiu.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Perdão?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor admitiu, foi

contratado os funcionários.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - O senhor contratou o

gerente também, para tomar conta?

O SR, RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Não, eu não contralel

nenhum gerente.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E a senhor

administrava o bingo, o senhor tinha... Quem tomeva conta do bingo aqui, quando o

senhor laia do País?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu não contralei nenhum

gerente. Aqui vinha uma pessoa espanhola com conhecimento de bingos há muitos

anos para... (IninteligiveL).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Dia 20 de agosto.

Agora, mas o senhor é...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Mais ou menos dia 20. 21

de agosto esta pessoa que está aqui como gerente ... (IninteligiveL)...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor... o

senhor.•.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninleligíveL).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Quando o senhor

formalizou a sua empresa aqui no Pais, quantos por cento o senhor tem na empresa?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Exatamente eu não sei.

Tenho uns 90%.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor não labe,

90%. Em tomo de 90%.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Certo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Então, o senhor

gerenciou, o .enhor administrou e.sa empre.a n. autorização.•.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Inlntellgível.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEOID - O senhor deixou

alguma carta com alguma funcionária do senhor para ser remetida?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Não, eu não.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDIO - Não deixou carta

nenhuma. Quem comprou as cadeiras do pingo lá, do jogo, os assentos? Quem

comprou?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Não entendi.

O SR. TRADUTOR • (Tradução da pergunta em Espanhol.)

(IninteligíveL).

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ Eu contratei

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninteligiveL).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E o senhor pagou?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu paguei tudo, menos

uma parcela.

funcionários?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O s.rthor contratou

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Sim.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Por enquanto é isso.

Eu só queria dizer para o senhor que o senhor, então, tem todo o conhecimento e o

procedimento no Brasil, do seu bingo. O lenhor sabe tudo o que está acontecendo.
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o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu não entendi.

O SR. TRADUTOR - (Tradução da pergunta em Espanhol.).

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu creio que sim. Não

sei exatamente, mes creio que sim. Eu tenho conhecimento de tudo que está

acontecendo.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Quanto que faturoU' o

último bingo do senhor?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Isso eu não sei.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não vem ao caso se é

acima cu abaixo.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Está bom.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mas ficou claro que o

senhor empregou 780 mil dólares. Como é que o senhor emprega 780 mil dólares e

larga uma casa...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Eu não largo.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quem ficou senda o

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD- Recolhimento responsável naquele período em que a CPI esteve para fiscalizar o seu bingo?

de Impostos?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu tenho uma pessoa

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível)

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quem era, então, Sr.

gerenciando Já. Eu não sei o que faturou. O bingo realmente está deficitário. não

produziu o suficiente. (Inintellgivel.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sr. Presidente, por

enquanto, eu estou satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Deputado

Javair Arantes.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Ramon, eu vou falar

bem devag.r para o senhor entender. O senhor tinha conhecimento que se havia

inslalado a CPI do Bingo nesta Casa, por ocasião da sua saída do Brasil, antes da

interdição do seu bingo?

O SR. TRADUTOR - (Tradução da pergunta em Espanha!.).

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Inintellgível).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não. Nós sabemos que o

senhor não eslava. E a minha pergunta é clara e objetiva. A informação que nós

obtivemos d. servídores do seu bingo é de que voei entregou a chave para eles e

disle "olha, voeis tomem conta desse bingo, porque eu e.tou-me mandando, que isso

aqui nio dá meis para mim e estou entregando a voeis. Vocis tomem conta e façam o

que quiser do bingo".

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Isso não está certo. Em

princípio eu respondo que eu nio entreguei nenhuma chave, porque eu não estava

aqui. Portanto, eu não entreguei nenhuma chave, volto a repetir. Em segundo lugar,

nesse bingo tinha uma pessoa responsável em todos os sentidos. (Ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mas, Sr. Ramon, por

favor.

O SR. RAMON GlMENEZ GONZALEZ - Sim.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O senhor aplicou por

volta de 780 mil dólares, segundo a sua informação na consecução desse bingo.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Mais ou menos, é o que

eu calculo.

Ramon, a pessoa que estava no bingo, respondendo pelo bingo...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Quando eu me fui daqui...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deixe eu concluir a

pergunta. Me deixe concluir. Quem é a "peraooa", a pessoa que estava responsável

pelo bingo, que o senhor deixou responsável e que, no momento, três. quatro dias

antes da ida da CPI, desta Comissão de Inquérito, de investigação dos Bingos, uns

trila, quatro dias, saiu e largou a casa sem pagar os funcionários - porque todos

estavam sem receber e ainda estão, segundo informações - entregue aos próprios

funcionários com a seguinte colocação: "toquem o bingo, tirem o dinheiro do

pagamento de vocês, porque isso aqui já deu o que tinha que dar. Estou indo embora."

Quem é a pessoa que fez. isso?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Lucas é brasileiro?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Não, o Lucas não é

brasileiro

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É peruano?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Não, é espanhol.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É espanhol?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Sim.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Eu queria o nome

completo do Lucas. Lucas de quê?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Lucas?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. DEPUTADO JOVA1R ARANTES - Náo, o senhor podia

falar?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O senhor, por gentileza,

escreva o nome dele num papel para ser passado para a Taquigrafia, por gentileza.
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Pa••a um papel. A Secretária, per favor, pa••e um p.pel para ele, em br.nco. O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Ele era regi.trado nm.

(Pau••.) lei. bra.i1eira. do tr.b.lho ou não, no .eu bingo?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Obrigado. Creio que é O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Não.... (ininteligivel.).

assim. Não sei se termina em MS" ou 0.0 Como trabalhador, não.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Por gentileza, quer O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Como trab.lhador.

entreg.r aqui para a Taquigrafi., por favor. O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Nio, como trabalhador,

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (IninteligíveL). nio. Ele era gerente, com conhecimento de bingo., de control.r o funcionemento de

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Continua. bingo•.

O SR. RAMON GIMENEZGONZALEZ·(lninteligível.). O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Onde ele morava no

SR.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só queria, para efeito

de... Esse nome do Sr. Lucas, o senhor tem consciência de que o nome dele é esse?

Luca. Nóia.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É "H" isso aqui. A

primeira letra aqui é "H"?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Inintellgível.).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Ele é de nacionalidade

e.panhola?

O SR. RAMON G1MENEZ GONZALEZ· E.panhola..

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Ele está no Brasil ou

e.tá na Espanha hoje?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Eu nio .ei.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Não é .eu funcionário?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Perdia?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Ma. ele era funcionário

da sua casa, do .eu bingo?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Funcionário, nio. Ele era

gerente da casa. Eu não seí a palavra funcionário.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Gerente é funcionário.

Tudo bem.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (IninteligíveL).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Eu queria que o .enhor

responde••e curtinho, sem, sem... Eu vou perguntar objetivamente. O Sr. Lucas. que

era seu gerente, ele é de nacionalidade espanhola?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Sim. e.panhola.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Ele estava no Bra.i1 como

turista ou com visto de permanência?

O SR, RAMON GIMENEZ GONZALEZ • Eu creio que e.tava com

visto de permanência. Eu não olhei o pa••aperte dele.

Bra.i1? O endereço dele de ca.a, de residência, em Bra.íIia.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Ininteligivel.)

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Um hotel perto do bingo.

O senhor tem o nome do hotel?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (IninteligíveL)..

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Ma. o .enhor sabe muito

pouco de uma pessoa que cuidava do seu dinheiro, dos seus negócios.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Sim, mas acontece que eu

conheço essa pessoas há muitos anos e sei que é uma pessoa idônea•.• (Ininteligível.).

O mais importante para mim aqui era ter uma pessoa que fosse honesta. E para mim

ele era uma pessoa honesta. (Ininteliglvel.).

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Tudo bem. Só· um

detalhe de funcionamento.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Um momento, .ó queria

terminar, por favor. 1••0 significa que era uma pessoa re.pon.ável. (Ininteligível.).

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES" Nio, i••o aí não

intere.... A gente quer é ••ber quem é o Sr. Luca. Hoya e qu.1 a ligação dele com o

senhor. E uma coisa fund.mental, para nó., da CPI, é .aber... O .enhor di••e que

tinha um .ócio no Bra.i1. Quem é o .óclo no Bra.i1 que o senhor tinha?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· José Pereira..

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· José...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ" Pe",ira.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Pereira. E••e Jo.é

Pereira mora em Brasília?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Sim, .Im. O

DEPUTADO JOVAIR ARANTES· E.tabelecido em Bra.íIia?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Sim, sim..

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Ele era sócio em quatro

por cento 4% da sua empre.a?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Dez por cento.
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o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Dez por cento. Noventa

por cento do senhor?

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Certamente.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Obrigado, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, sei lá, eu

sou ul1'UI pessoa muito impaciente, por isso que eu fui aos nossos assessores, para

mim ter uma coisa objetiVa. Todos OI documentos que foram apreendidas não têm

lltInhuma ralação da pagamento de imposto. Eu nio sei o que nós estamos fazendo

aqui, Não, eu sou sincero. Eu vejo - entendeu? - que tem que... Eu não sei se é

aqui... Eu queria uma explicação juridica. PJ eu peço uma explicação juridica aos que

podem me orientar nesse sentido, Se o bingo qua está lá... Eu sei porque eu fUi lá.

PJ, para mim não ser leviano, eu perguntei aos assessorei e os documentos que foram

apreendidos, nenhum deles tem nenhum desconto de nenhum tributo de nada. A nível

da Receita, eu quero saber o que nós, da Comissão, podemos fazer com relação a

isso. é isso que é uma pergunta que eu deixo para as pessoas e para os assessores.

o que nós vamos fazer. Não tem nada dizendo que tem. Então, eu quero saber,

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Ininteligivel.).

o SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, ai ÍI

que, cada vez mais, eu fico ai... Não, desculpe.... desculpe... desculpe.•• desculpe...

Pois nós não fIZemos... Eu não... Eu já não estou entendendo nada. Nós botamos

aqui os funcionários, n6s fomos lá, os funcionários estavam numa situação de penúria,

eu cheguei... Chegou a um ponto do bingo chegar lá, os funcionários estarem

fazendo... E cada semana, cada dia, cada um dizia qual é o grupo que ia levar o

dinheiro. MHoje. vai levar o porteiro. Amanhã, vai ser fulano. Outro é segurança." E aí

acontece essa situação que diz qua está tudo irregular. Eu não entendo. Ai, essa ÍI

que é a questão que é central. Eu estou dizendo porque eu nio almocei até agora,

estou aqui e a gente na maior dedicação e ai a gente vê esse tipo de irregularidada,

vai sair na porta, vai embora e otários - desculpem a expressão. desculpem o

Iinguajar - um "montio" de otários, de palhaços somos nós, Deputados, que estamos

aqui até uma hora dessas. E depois dizer que Deputado nio trabalha, não faz nadl.

AtlJ uma hora dessa, para estar escutando um negócio desse,

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Veja bem, eu•.• eu estava

tentando concluir...

para não ficar meramente uma pergunta se está na Espanha, se não está, porque eu O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Ininteligivel.).

acho que é ótimo, os companheiros têm paciência para isso. Eu, Carlos Santana, não O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Desculpe. Não, espere

tenho paciência para isso. Eu sou muito objetivo. Então, tem uma questão que é um momentinho. Espere um momentinho. Eu só queria completar o que eu estava

central para mim. porque esta Comissão, além da modificação da lei, nós temos a dizendo. Eu não queria entrar nem no detalhe da irregularidade do bingo, porque isso

qU8StiO da invasão fiscal. está mais do qu~ comprovado e ele não foi trazido aqui para isso. Eu acho que o que

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA _ Deputado, veja bem. Eu está comprovado - e nós já tivemos um caso anterior e não vai restar outra

acho que. gente não tem qUI! entrar nem no mérito do fato da irregularidade do bingo, alternativa senão a mesma do caso anterior - o que está comprovado é que o cidadão

que isso es18 mais do que comprovado: Nós tivemos aqui os funcionários que não que está aqui depondo como dono do Bingo Taguatinga, seja lá o que for, ou sócio do

receberam, os funcionaram que vinham aqui... Taguâ Bingo, seja lá o que for, ele é o sócio majoritário, ele tinha gerente, tinha nio lei

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA. Um aparte. o quê, mas estava aqui, contratou fUncionário, falou que contratou funcionário e ele,

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA _...que o pessoal saiu... por dispositivo legal, por dispositivo legal, não podia fazer isso, O problema do bingo,

O SR. DEPUTADO JOVA1R ARANTES. Um aparte. da parte administrativa, o bingo está fechado, nós vamos ter que discutir...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA _ ...mas a gente não tem O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Está aberto

que ser nlm... o bingo.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES _ Só um aparte, Relaltlr. O SR. DEPUTADO EURiCO MIRANDA· Está aberto?

Só um aparte. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) Está

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Pois não.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Eu até queria,

aproveitando a oportunidade da presença dttle, porque nós fIZemos um compromisso,
com os servidores também do Taguá Bingo, naquela oportunidade, de lutar pelo

pagamento, que eles não receberam até hoje, para saber dele também a quanto anda

a qUIstão do pagamento das pessoas que trabalharam e não receberam, que é

importante, sim, para esta Casa de leis.

fechado ou está aberto?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· O bingo está fechado.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Como é que está o

bingo, senhor? Como é que está o bingo?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Está fechado.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Está fechado?

Desde quando está fechado?
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gornyde) - Ele não

reabriu desde que houve a interdição.

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Desde quando?

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Desde aquel•... E

o material que estava lá dentro?

o SR. RAMON G1MENEZ GONZALEZ - Qual material?

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Tudo o que tem lá

dentro. Equipamentos...

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - O material está ali. menos

duas televisões que foram roubadas.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - For.m roub.dos?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Desculpe Deputado, t8ll1

até um inquérito em relação a isso. Eu só queria concluir a minha parte. é o .seguinte:

eu acho que está constatado...

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Eu gosteria de

saber do gerente. Onde anda o gerente?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Foi embora.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Se ele conhece o

gerente da casa dele?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Foi embora. Foi embora.

Ele já disse que conhece.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Eu não observei.

Eu não ouvi.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ele já disse que

conhecia, mas ele náo sabe se ele tinha visto de permanência ou não, ele contratou.•.

Eu não sei como é que se contrata um gerente sem saber isso.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Onde anda o

gerente hoje? Onde anda o gerente hoje?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Não s.be. Lug.r incerto

e não sabido.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - O senhor não s.be

onde .nd. o gerente?

RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu nlioconclui, vocês

não me deixam concluir.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Só vocês estão f.lando

entre vocês e não estão me deixando eu me defender em nenhum sentido .Somente

para dizer que isso não é verdade. Com esta documentação eu posso demonstr3r que

não é verdade. ·(Inintiligível.). Vocês estão dizendo coisas que não são a realidade.

Estio dizendo coisas que eu ... (Ininteligivel.). O bingo está totalmente montado.

exatamente igual como estava, Falta algumas televisões que foram roubadas ...

(Ininteligivel.)... volto. repelir, por um policial militar... (ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nós estemos a par

disso.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Somente falta isso dentro

do bingo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - O senhor tem os

recibos 3.i. que o senhor pagou os funcionários?

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Hein?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Deputado Carlos

Sant.na. o senhor !em o recibo do pagamento dos funcionário.?

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Eu volto a repetir qúe

parece - porque eu não estaVQ aqui - vocês conferiram toda a documentação. Vocês-

podem comprovar nessa documentação como todos os funcionário,!; foram pagos em

seu di.... (Ininteligivel) ... exato. Todos.

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID - Então. todos os

funcionários estão em dia.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O senhor foi roub.do

pelos trabalhadores?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Sim. 708 reais.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Setecentos e oito

reais.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Dá

licença. Eu queria que o senhor falasse cam calma•..

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Sim, eu falo com calm••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) •

...porque o senhor fala muito ligeiro li o tr.dutor traduzisse o que o senhor está dizendo

de agora por diante. O senhor f.l. p.ra ele e ele traduz. A ess. jog.dinh•• a gente

está acostumado. Fal. nomicrofone e es.e responde. Ninguém .qui é pap.ngu não.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

O SR. TRADUTOR • Ele está fal.ndo que houve um Deputado

colega de vocês que pediu p.ra f.l.r em Espanhol.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Já está

esclarecido," De agora por diante é assim.

o SR. TRADUTOR - Acaba de dizer que ele eslava falando

Espanhol porque foi solicitado...

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Eu já

ouvi isso.

o SR. TRADUTOR - ..•e agora que, daqui para a frente, tudo o que

os lenhores falarem e tudo o que ele falar, que seja por mim traduzido.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Pois

nio.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

o SR. TRADUTOR - Ao que parece, aqui o único re.ponsável

seria eu...

RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

o SR. TRADUTOR - ...quando eu acho que também existem

responsabilidades por parte ou que corre.pondem a Deputados desta Casa, que

fIZeram declaraçõe....

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

o SR. TRADUTOR - ...da .eguinte maneira ou, pelo meno.,

publicadas no "CorreiO Brazllien.e". Na opinião do Deputado...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Jovair Arantes.

O SR. TRADUTOR - ...do citado Deputado...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Diga, diga. Jovalr

Arante•.

O SR. TRADUTOR - Na opinião do Deputado Jovair Arante., da

Subcomissão da CPI, o bingo era um pretexto para lavar dinheiro. Para o Deputado

Carlos Santana, o estabelecimento não tem mais condições de funcionar.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ (Ininteligivel)

O SR. TRADUTOR - Eu quero apre.entar aqui, como prova...

Quero apresentar aqui relatório de todas as inversões realizadas pertl firma aqui no

Pais, com OI seus respectivos certificados de parte das inversões.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.)

O SR. TRADUTOR - Também quero citar aqui, ou acre.centar ao

que falou o Deputado Carlos Santana, t.oda a documentação, todo. os papéis que

"depravam" que o bingo - no entender dele - ...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Está

mentindo.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - ...e posso atestar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Ele está

mentindo.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nenhuma apreensão

de documentos.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mesmo porque não tinha

documentos.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Ele está equivocado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Eie está

mentindo.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.)

O SR. TRADUTOR - Eu posso estar errado, mas não mentindo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Se o senhor está

errado, onde está a documentação?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ (Ininteligivel.)-

O SR. TRADUTOR - Eu estou falando pelo que meu advogado

me disse. Segundo o meu advogado...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só um pouquinho. uma

intervençãozinha.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só um minutinho.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Não, não, não. É

importanie.

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID - Só um minuto deixa

ele responder.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Deixa

ele falar. Pode falar, senhor. Diga o que o seu advogado disse. Ele já tinha falado e

era o senhor.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel)

O SR. TRADUTOR - Eu gostaria de fazer um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Pois

não.

O SR. TRADUTOR - Eu me .enti agredido, profi.sionalmente,

porque falaram que estavam formando aqui uma dupla, quando estou aqui apenas

como tradutor juramentado, com a minha carteira de tradutor (Inintellgível.).... e

o SR. TRADUTOR ...estava em condiçóes perfeitas de intérprete comerciaI.

funcionamento, segundo as leis brasileiras, com o alvará de funcionamento, com o

certificado de credenciamento e com todos os papéis da Fazenda Pública, certificado

negativo de débito., de .ocledade por quotas de responsabilidade civil etc. etc.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O senhor não entendeu.

O SR. TRADUTOR - Então, gostaria ... (ininteligível)... à minha

pessoa, porque apenas sou um intérprete.
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o SR. PRESIDENTE (Depulado Vi_ André Gomes.)

Correto. sem dúvida.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - E a documentação do

pessoal?

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (IninteligíveL).

O SR. TRADUTOR - A documentação do pe.soal eslá aqui,

porque os senhores pegaram toda a documentação e eles, através desse documento,

devem s.ber que tudo is.o foi pago. Eu não tenho nenhuma documentação porque os

senhores pegaram essa documentação. ao que tudo indica.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Queria só desmentir

que não houve nenhuma... não houve...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não, agora vai falar

• qui, porque nós participamo.. Não houve nenhuma apreensão de documento•.

o O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Era i.so

que eu ia dizer agora mesmo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Nenhur ••preensão.

Foi interditado. o .enhor e.tá enganado, não houve nenhum....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicenta André Gomes) -

Enganado não, está mentindo.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não houve nenhuma

apreensão de documentos...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deixe eu dizer para o

senhor, para o senhor não se sentir ofendido. Porque, na verdade, o senhor forma

uma dupla. O .enhor é um tradutor juramentado e ele é uma pe.soa que e.tá falando

e O .enhor está traduzindo. Uma dupla... E .e o senhor é um tradutor juramentado,

deve saber o que quer dizer uma dupla. Dupla são dois, o senhores são dois que estão

aí, não são três. Se não iriam dizer que era uma tripla, e se fossem três era uma tripla.

Se fossem quatro era uma quádrupla. O doutor não se sinta ofendido pelo fato de ser

uma dupla, porque já estou vendo que o .enhor é um tradutor juramentado, mas

conhece pouco Português. Então, não se sinta ofendido com isto, porque não há

motivo para se sentir ofendido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) -

Obrigado Relator.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (Ininteligivel.).

O SR. TRADUTOR - O senhor tem me pedido uma série de

documento•• uma documentaÇão que estou trazendo toda ela aqui, na qu.1 consta que

meus jogos tem poder para atuar em nome de Taguatinga.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

o SR. TRADUTOR - Eu represento a socied-.1e nos jogos com

poder para representá-I.. Este bingo tem toda a documentaçio necessária para poder

ser aberto e por isso é que foi aberto.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.)

O SR. TRADUTOR - O bingo tem todas as condições de

segurança, porque entendo que a segurança é o fator principal e o mais importante,

bombeiro. etc.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só uma perguntinh.,

meu irmão, o senhor que representa a sociedade do Taguá Bingo.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. TRADUTOR - Eu represento a sociedade, meus jogos etc

e os meus jogos tem poder de decisão dentro da sociedade Taguá Bingo

Empreendimento. Limitados.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Pre.idente....

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - O .enhor tem o

contrato do Taguá Bingo.?

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Sr. Presidente, eu pedi

uma questão de ordem ai. eu go.taria de colocar que era Importante, que ficas.e claro,

Sr. Relator. era importante ficar claro que ele avocou o nome do. Deputado. que

deram entrevista, entre el81, configuro como o das pessoas que deu entrevista, não

retiro uma virgula do que disse, porque uma sociedade que voei chega, o dono não

está pre.ente, o último espanhol que estava lá correu e entregou a chave, encontra-se

um peru.no, sem nenhuma legtlimid-.1e••em nenhum documento para estar também

no Bra.il. tocando o bar. su.peito e um bingo de••e não pode eslli funcionando, agOfll

voei vem colocando, voei e.tá colocando ai que toda a documentaçio e que está CPI

não tinha legitimidade para fecher este bingo. Eu digo que ele está fech.do, deve

continuar fechado e para abrir vai ter que explicar muita coisa na Justiça.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.).

O SR. TRADUTOR - Eu gostaria...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não ficou claro? se

quiser eu coloca 35 coisas mais claras?

O SR. TRADUTOR - EI;! vou traduzir o .entido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vícente André Gomes) - Antes

o .enhor entendia tudo que se perguntava. Agora. que eu pedi para que ele tr.duzisse

o que o senhor fala, ai o senhor não está entendendo o que ele disse. Eu vou traduzir

para o senhor.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALES - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) 

Entendeu o que eu disse não foi?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninteligíveL)
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o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Eu falei muito rápido,

antio, vou falar bem devagar agora, para o .enhor me entender. Eu diSle que esta

CPI, eete Comi.lão da Deputadol, a oerviço do povo bra.ileiro, está invelligando uma

picaretagem no Bralil, chlmada bingo. Elta é o primeiro ponto. Segundo, o .eu

bingo...

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (Ininteligivel.).

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes)

Espera aí, espera aí, Jovair, ele está falando devagarzinho.

(Nlio idenlincldo.). • Ele tem o direito de exigir a tradução.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes)· Então,

porflvor.

o SR. TRADUTOR • Para traduzir... Eu não po••o traduzir...

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Ma. o .enhor entendeu

o que eu falai agorl. Então au vou tomar I repetir ogora. Uma Comi.são de

Deputado....

o SR. TRADUTOR • Uma Comi••ão da Deputado....

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· ...que e.tá imbuida paio

povo brlllleiro, inltituída bralileiro.

O SR. TRADUTOR .... qua a.tá incumbida pelo povo bra.ileiro,

in.tituidl, imbuída pelo povo brasileíro.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Voei tem que falir em

Esplnhol. E.tá flllndo am Portugué.1

O SR. TRADUTOR· (Tradução'em E.panhol.)

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • De inva.ligar no Braeil

umo picaretagam chlmedl Bingo. E entre e.tel bingo. que e.tamos con.iderlndo de

e.tabelecimento. Nó.1 podemo. falar em jornal, televi.ão, porque temo. fato.

calamitosol encontradol na casa de bingo que ele é propriatário. E, mais do que isto,

nó., Deputado. bra.ileiros, já temol qua luporlar OI bra.i1eiro. que e.tão fozendo ,

falcatruas, agora, e.trangeíro. não podemos Idmnir em hípóte.e nenhuma. Aqui já ,

temos o suficiente, nã9 precisamos mais.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Por favor,. antel de o

.enhor conte.tar, faça o favor, fale com ele com calma, porque de rapente ele e.tá

aqui depondo, basea~o em informa~es que lhe chegaram. E quero dizer a ele

efetivamente o que .Jteceu, para o senhor depois poder falar e não ter contestação. r

Veja bem, e.ta CPI, ~ma subeomi.~ão desta CPI e.teve no Bingo. O senhor e.tá

entendendo? Estou falandO devagar. A hora que o .enhor não entender o .enhor

peça para trocar. Um~ Comi••ão desta CPI e.teve no bingo e, por não apre.entaçáo

de documentos etc. e por outras irregularidades, fechou interditou o bingo. Mas não :

apreendeu absolutam~nte nenhum documento. Uma série de denúncia. foram feita. :

pelos funcionários 8, ~ dia seguinte, aí sim, já com o bingo fechado, é que uma série

de documento. foram arrecadado.. No dia seguinte uma .érie de documento. foram,

arrecadados no bingo, que estão aqui. Foi feito um auto de apreensão, que o seu

advogado deve ter Ufa cópia. Que tem recibos de salários nestes documentos -;

deixe eu lhe adiantar ~ tem. Mas tem depoimento de funcionários dizendo que não;

receberam. Tem depoimentos - ouça e se não entender, eu depois... se o senhor nio

entander, peça para tr~dUZir - há depoimento. de funcionário. dizendo que não foram

p"go.. Há depoimepto. de funcionários dizendo que .ofreram determinadol

con.trangimento•. Hã depoimento. de funcionário. dizendo que tinham de fazar uma.

rodldl e.pecial de bingo; plra lavar o dinheiro para caSI. Então, na verdade, o seu

Idminiltrador, o seu derente, aquela pe••ol que o .anhor e.tá dizendo que o .enhor

lotai írrogularidede, nó. encontrlmo., llém de tOdal I. irregularldadal, lervidore. que não é obrigado a la tem visto de permanência ou não, esta pessoa era e é um;

não foram pagos, falta de documentos, alvarás e toda documentação que tinha que

estar presente no bingo, recolhimento de imposto, sem contar um sem número de

recJamações. de menores contratados e de informa.ções de usuários que não estavam

satisfeitos com o funcionamento daquela casa, inclusive com assédio sexual

denunciado nesta Casa pelas seNidoras que lá trabalhavam...

O SR. TRADUTOR • (Tradução em E.panhol.)

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES • Alguma. não, por

todas. nelta Casa. E essel funcionários foram ouvidos, tom~do depoimento que está

taquigrafado, gravlldo nesta Ca.a. Porlanto, elte. Deputado. têm legnimídade para

fechor e.ta Casa e quanta. tiverem com e.ta. carlcterí.tica•• Ele não vai responder

agora, ele Vii terminar de ouvir. O .enhor falou. É imporlante dizer, porque quando

recorre I jomli. e tenta di.torcer a vi.ão dos fatol, dizendo que o Deputado A, B, ou

C, falou isto ou Iquilo, nós estamos imbuído. a podemos dizer, quando,

principllmante, conlllltamol fatos calamito.o., como foram con.tatados no .au

irrelponsával, porque ,ele e.tava de maneira Ilegal no País e não eltava gerenciando,

como devia, o bingo.I Então, I. irregularidlde. no seu bingo foram cometidal, no:

bingo que o senhor é responsável. Em relação ao senhor, temos agora um assunto

que precisamos definir, que já não é nosso. Quer dizer, se o senhor tiver interesse em

resolver o problema do seu bingo, mas primeiro o senhor vai ter que ter capacidade

legal para definir o problema do seu bingo. Porque o senhor aqui no Bra.iI, o ~enhor

não tem capacidade legal para isto. O senhor não pode, com um vi5to temporário,

exercer nenhuma função remunerada ou gerencial. Então, este é um assunto que tem

que ser definido, não é definido até por nós, quem define esta coisas.•.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (Ininteligível.).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Vai lhe interes.ar e.te

final agora, o resto tudo não interessa. Agora, veja bem, agora bem devagar, o senhor

vai ter que responder••. Quem vai ter que avaliar se o senhor pode definir ou não, se o

senhor pode gerenciar ou não é a Policia Federal. Não somos nós. Porque aqui o que
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a gente constatou é que o senhor está aqui com um vjsto temporário e o senhor

declarou que contratou funcionário, administrou, fez isso, fez aquilo. E o senhor não

tem capacidade legal para isso. A lei brasileira não permite isso. Pronto, pode traduzir

para ele, por favor. Pelo menos o essencial. Só ofinalzinho, que é o mais importante.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.)

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas o senhor é uma

pessoa inteligente, o senhor tem bingos, constrói golfe, pessoa...

(Nlo identificado) • Mas é assim mesmo.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes)

...(Ininteligível)... não pagar imposto.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deixa ele falar á vontade

agora. O senhor pode falar a vontade.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Exposição em espanhol.

Tradução simultânea) - Eu não duvido, em momento algum. da capacidade dos

senhores para fechar os bingos. E sim, tomo a dizer, que todos os funcionários

estavam recebendo. E também falo e digo é que se tinha um responsável, que era de

aqui. Eu tenho a documentação toda de que eu estou habilitado a gerenciar esse

bingo. O meu passaporte tem um visto para negócios, não é um visto apenas de

turista. Foi tirado na Espanha. O fato de eu estar aqui. de investir aqui no Brasil foi

conseqüincia de três ou quatro conversas com o Embaixador do Brasil na Espanha e

com o Diretor Comercial brasileiro. O motivo de eu estar aqui é tratar de acordo com

as normas e a rei brasUeíra e com toda a honestidade e transparência. Olha, eu nunca

me neguei a fazer qualquer tipo de pagamento devido. E se algum pagamento não foi

feito por desconhecimento meu, eu garanto que esses pagamentos serão feitos. A

única intenção minha aqui foi criar postos de trabalho. Eu acho que os documentos que

eu tenho me capacilam a gerenciar o bingo. E tenho declaração de trabalhador, de

funcionários do bingo onde declaram que eles não participaram do roubo de 708 reais

que sumiram lá do bingo. E tenho declaração de que nesse dia, quando faltou

dinheiro, estava como responsável Alexandre Moreira Oliveira. E tenho os documentrs

que, ao que me consta, provam que o bingo estava funcionando dentro de lei. Porque

r
uma coisa que eu exigi é que tu~o funcionasse dentro da legalidade. Não acredito que

a simples queixa de um dos funcionários, a quem eu tratei com sempre com ~a

deferência que eles merecem, coisa que acho que os senhores já sabem e conhecem!..

Eu sempre respeitei aos meus funcionários, como respeito a qualquer pessoa deste

maravilhoso Brasil, como respeito as pessoas em qualquer parte do mundo. Eu

continuo a querer investir no Brasil, porque acredito neste povo e sempre quis, e

quero, funcionar dentro da legalidade. dentro das normas do próprio Pais. Mas sem

tentar, sem querer ferir a S.Exas" a S.Sas. eu acho que, antes de fechar um bingo,

deveriam ter sido tomadas ou seguidas, observadas sempre as providências... (fora do

microfone.)

o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Eu

quem dizer ao senhor...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ • (Exposição em Espanhol.

Tradução simultânea.) M Eu acho que o caminho a seguir, a ler seguido em todas 85

partes do mundo, em primeiro lugar é fazer uma investigação...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gom"s) - Olha,

dá licença. Primeiro a CPI não está aqui para achar nada do senhor.

(Não identificado.) - Deixa ele concluir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gom..) - Não. O

senhor... Nós não estamos aqui para achar nada. Nós estamos aqui; para lhe

interrogar. E o senhor Jimite-se a responder as perguntas que são feitas. O senhor

não tem que emitir opinião nflnhuma. Não estou aqui para ouvir opinião nerhuma do

senhor. O senhor vai apenas responder as perguntas que lhe são feitas. O!oeputado

Jovair Arante. quer fazer alguma pergunta?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Eu estou satisfeito.
I

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gome~) - Então

eu quero fazer algumas perguntas ao senhor. O senhor, numa das perguntas que foi

feita, o senhor disse que estava totalmente legalizado. Na Espanha li assim?

(Tradução fora do microfone. Inaudível.)

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninteligíveL).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Bom.

eu entendi. Agora, se algum Deputado não entendeu, o tradutor irá respond~r. Qual é

o faturamento, qual é o faturamento que o bingo teve no período inicial, Ir período

inicial do seu funcionamento?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (. Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André GOlI)es) • Sr.

Ramon, eu quero que o senhor se limite a responder sobre o faturamento. ~ questão

do outro país não me interessa.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Está bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomês) - Eu

quero que o senhor Iimite~se exclusivamente a responder as perguntas que eu estou

lhe fazendo, direto e objetivo.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - E

objetivo.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligíval.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Deixa

eu lhe fazer outra pergunta. O senhor fazia sorteio de carro?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninteligíveL).
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomu)

Ramon, eu Mio quero saber na Espanha, eu quero lab~ no Bra.iI.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente And" Gomes) - Vicente

André Gomes.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - V'tcenle André Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente And" Gomu) - O que

eu quero saber é o- seguinte: o senhor fez algum sorteio de carro?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· Em nenhum momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente Andri Gomes) • Nio.

Enlio, limn..e a responder "sim" ou "nio". Eu quero informar ao senhor que nós

temos informações que ocorrera sorteio anteriormente, anteriormente, de carro na fase

inicial. Inclusive, inclusive em uma outra cala de bingo que colocou o carro, que eu

tenho a nota, placa, tudo do carro. Eu quero dizer 80 senhor que o senhor pode ser

prelo exatamente por estar mentindo. E eu não abdicarei um minuto do meu poder

enquanto estiver aqui.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente And" Gomee) - Eu

paslo até admitir que a denúncia pode ser mentirosa.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Está bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente And" Gomes) - Agora,

por isso que eu lhe estou lhe prevenindo, porque se o senhor estiver mentindo eu

enquadrarei o senhor.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ· (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTI; ( Deputado Vicente Andri Gomu) - O

senhor é sócio de outro bingo aqui no Brasil?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Nio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente And" Gomes) - O

senho< tem conllecimento, primeiro, que não poderia contratar nenllum funcionário?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - Nio tenllo conllecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Mas o

senhor sabe: que o Sr. Lucas foi contratado pelo senhor e o senhor sabe que ele não

eslava legalizado no Brasil.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (InlnteligíveL).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente:And" Gomu) - Ele foi

expulso?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente And" Gomes) - O

senhor trouxe a guia do recolhimento do Imposto de Rends no período?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ.- (IninteligíveL).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomee) • Quer

dizer que o senhor confessa que não havia recolhido imposto algum.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligivel.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Eu não

estou entendendo.

o SR. TRADUTOR • Ele diz: eu desconlleço .e foi ou não

recolhido. O que eu sei é que um funcionário foi no Ministério da Fazenda, para ver

como que e.... imposto poderie .er recolhido.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente Andri Gomes) - Na

Espanha acontece isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Mas o

senhor sabe que o Sr. Lucas foi contratado pelo senhor e o senhor sabe que ele não

estava legalizado no Brasil.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (IninteliglveL).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Ele foí

expulso?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - O

senhor trouxe a guia do recolhimento do Imposto de Renda no período?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Quer

dizer que o senhor confessa que não havia recolhido imposto algum.

O SR. RAMON G1MENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) • Eu não

estou entendendo.

O SR. TRADUTOR - Ele diz: eu desconheço se foi ou não

recolhido. O que eu seí é que um funcionário foi no Ministério da Fazenda, para ver

como que esse imposto poderia ser recolhido.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente And" Gomu) • Na

Espenhs acontece isso?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Depu~do Vicente André Gomes) - Ah, na

Espanha paga-se Impostai

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Inínteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gomes) - Quer

dizer que o senhor não recolhia os impostos fazendários.

O SR. RAMON GIMENEZ GONZALEZ - (Ininteligível.).
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gome.) - ProntoI

Nio eslav. recolhendo. Er. i••o que eu queria ••ber.

o SR. RAMON GIMENEZ GONZAlEZ - (Ininteligivel.).

O SR•. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gome.) - Eu

goltaria d•••ber do .enhor. mais uma pergunta ... O .enhor tem todos o. r.cibo. de

pagamento d. prêmio?

O SR. RAMON GIMENEZ GONZAlEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vic.nte André Gom••) - Qu.m é

que tem .... recibo, porque ..... altura tod., eu cr.io... A •••• altura toda eu cr.io

que o .anhor deveri. vir p.r. aqui hoj•• ameno. que qu.ira brincar com e.ta CPI.

munido d. docurnantaçio que o. advog.do. todo. já .abem qu.i••ão.

O "Q '1AMON GIMENEZ GONZAlEZ - (Ininteligível.).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vicente André Gome.) - O.

reciboa ...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZAlEZ - (Ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Eurico. só uma

pergunta fin.1 minha.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não. não. desculpa. Eu

só querl. faz.r o .eguinte: Sr. Ramon. eu tenho ... Deputado Ricardo, faça o favor ...

Nio aqui. plra voCi assumir aqui, que é para a gente finalizar. Veja bem, eu estou com

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Cento de oitenta di••

em 26 de outubro. Quanto que dá? Vinte e .eis de outubro de 94. renovável .té 180

dias.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Mas o primeiro, o

primeiro. o primeiro o-o

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Está .qui. E.tá .qui o

primeiro: 26 de outubro de 94. trinta dias. renovável até 180.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Múltipl•• entrad••.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Até 180. Aqui atrás

está escrita a seguinte determinação: 'Válido para estada. de .té 90 dias, renováveis

por igual periodo pela Policia Federal. com permanênci.total de 180 dia.". Vinte ••ei.

de outubro com sei. me.e., quantos me.e. dão? Eu.ó qu.ria ...

O SR. RAMON GIMENEZ GONZAlEZ - (Ininteligivel.).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - O .enhor entend. uma

coi.a: o .enhor fale .ó quando perguntado. Só qu.ndo perguntado. Veja bem. eu, n.

verdade. eu queria pedir aos meu. coleg•• que me d••sem .... voto no senlido-da

que. efetivamente, nó. temo. que verificar a documentação. Nós tiIIemo. um caso

anterior em que linha um cidadão. que e.tava aqui da forma irregular. Cidadio da

forma irregular tem que ser encaminhado à Polícia Federal etc. Este senhor eltá aqui,

fez um investimento no Brasil, tem agora uma documentação que, segundo ele, é

documentação legal. Nós vamos analisar e vamos chegar a uma conclusio. Eu, agora,

O SR. TRADUTOR - (Tradução d. p.rgunta em Espanha!.)

• Impra.sio - diga a ele' é impressio...
não posso absolutamente falar nada em relação à documentação. porque eu não vi.

Eu tenho aqui' nas minhas mãos um documento vindo pelo Banco Central de

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ... - que o senhor, de

uma certa fOf11lll o senhor foi envolvido numa situação - espere eu acabar - assim

como eu tenho certeza que o .eu administrador era um péssimo administrador, que ele

• stava aqui da fonna irregul.r etc., O que eu vou solicitar .0' meus Pares é no

nntldo de que • documentação por nó••olicitada seja anali.ada convenientemente.

AI já poda ..r .té através do ..u advogado, não há problema, do seu advogado

comparacar .quí à CPI. trazer a documentação, porque eu con.tatei ... Eu,

inicialmente, eu tinha verificado que no .eu p••••porte. o .enhor e.tava com visto

tamporirio, ma., verifteando melhor, o senhor e.tá com visto temporário, mas e.tá com

a condlçio da nagociar. O senhor .stá com o item 2.

O SR. DEPUTADo MARQUINHO CHEDID - A p.rtir de S/9/95.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nio, .1••stá com o item

2 ...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - A partir de 8/9/95.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim. mas no.outro ele

tinha pannanincia por 180 dia....

investimento dele no 0.0 As divisas entraram direitinho etc. Eu tenho o alvará de

funcionamento. Eu tenho o certificado de credenciamento. Enfim, eu tenho o contrato

dele com a Federação Brasiliense. Eu tenho o aluguel 0'0 Então, veja bem, agora o que

compete a nós é analisar se, efetivamente os impostos foram recolhido., se os salário•

des funcionários foram efetivamente pagos, se efetivamente as coisas foram feitas e

e••a... Agora. se está claro ...

(Intervenção paralel. for. do microfone. In.udlvel.)

O SR. DEPUTADO EURICO MiRANDA - Então, Deputado.

proponha outra coi.al O que o senhor vai propor? Vai propor a pri.ão dele? O que o

.enhor vai propor?

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Não vou propor. Ele

e.teve em atividade no Bra.iI irregularmente, como o Sr. Guilherrno Pr.ndl também.

Há um período aqui no passaporte que não havia permanência dele aqui. Ele formou a

empra.a em abril e maio, teve atividade em junho aqui e o .enhor nio tinha parminio.

O que eu vou propor é da mesma forma como foi proposto par. o Sr. Guilharrno: o

.ncaminhamento do senhor à Políci. Federal par. pre.tar o. e.cIarecimentoa li •

perm.nência e.tá correta. e.ta certo? A Polícia Federal vai decidir .e ele e.tá regul.r
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.ou nlo no Pais e a Comissão ... O bingo vai ficar fechado até a decisão da Comissão. O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Eu solicito d..

Não se pode usar dois pesos e duas medidas na Comissão. Só isso. Dois pesos e V.Exa. que tenha o mesmo comportamento que nós tivemos na sessão anterior. Que

duas medidas. Foi encaminhado para averiguação da documentação do Sr. Guilhermo. seja levado o Depoente para a .ala ...

Sr. Fulano, o .enhor eslá aqui presentetambóm, deve .er feito o mesmo procedimento. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Não .ou eu

De maneira nenhuma pode se u.ar doi. pe.os e duas medidas. que vou deliberar, Sr. Deputado, .omos todos nós.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH _ Sr. Pre.idente. questão de O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Todos nós. Mas

ordem. foi assim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) _ Está O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Solicitou?

entendido, Deputado. Questio de ordem prioritária ao Deputado Nelson Otoch. O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Solicitado, foi

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Eu pediria a V.Exa. que, colocado ...

no. termos do Regimento, a••egurasse a cada Parlamentar, o u.o da palavra. O O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Da CPI, nlo·

Deputado Eurico Miranda e.tava fazendo uso da palavra, não concluiu ... da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde). Conciuiu. O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - E aqui, numa

reunião .ecreta, a gente tome uma decisão. O que não se pode é definir situações por

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Já tinha concluído, Eurico?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Era.ó me

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Não tinha concluído o IIlU

pensamento. Porque senlo, para nós outros, fiesrá um pouco confuso perceber doi.

raciocínios ao mesmo tempo. Então, eu pediria, que o Deputado Eurico Miranda

concluísse o seu pronunciamento, o seu ponto de vista e depois, então, o Deputado

Marquinho ou qualquer outro Deputado, para que a Comi.são, então, pude.se

apreciar. se houvesse mais de uma proposta no encaminhamento da questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - E.tá certo,

Deputado, eu .ó pas.ei a palavra ao Deputado Marquinho Chedid, porque imaginei

que ele já houvesse concluído. Ele não avisou em nenhum momento que não havia.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Ele inclu.ive

• olicitou que o Deputado Marquinho Chedid flZe.se a propo.ta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Se

pronunciasse. Então, eu volto a palavra ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Eu só queria

posições isoladas,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Riesndo Gomyde) - Correto.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES • É preciso se

exaurir. A questão aqui não se trata de urna relsção de um país com outro. O que

existe é uma suspeita de irregularidade de um cidadio de um país com o Brasil.. Isso,é

uma coisa muito séria e eu preciso que esta Casa tome urna posição, como vem

tomando, com muito equilibrio. Que .eja .olicitado para que a gente tome uma posição

coesa, como manda esta Casa, sem haver discussões paralelas.

O SR. PRESiDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - No meu

enlender está absolutamente correto, Deputado. Eu, inclu.ive, agora. vou .u.pender a

sessão por dez minutos, como foi feito na ...

O· SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Só um minutinho, Sr.

Presidente.

O· SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Eu já passo

a palavra. Mas a Presidência toma a decisão de suspender a sessão por dez minutos

para que a gente, internamente, possa conversar e aí deliberar sobre a situação do Sr••

Gimenez. Pois não, Deputado.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Olha. Sr. Relator,.. Eu

queria a atenção do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Deputado,

ainda nio e.1á .u.pensa. Depois que o Depulado Carlos Santana fal.r,

suspenderemos a lessão.

Deputado Nel.on Otoch, tem uma propo.ta formal, tem uma proposta já formal do

Deputado Marquinho Chedid e eu vou fazer a minha propo~ta no .entido de que... E

vou .ubmeter aos senhore., já que há discordincia. A minha propo.ta é no .entido de

que eu constatei, no meu entender, ele tem um visto de negócios, de comércio, que

permne o comércio. Então, a minha propo.ta é no .entldo de que nó. anali.emo. a

documentação e, .e necessário for, depois, então, seja reconvocado a e.ta CPI e .e

tome .s providencí.s que .ejam necessárias.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA

comp.nheiro.... Sr. Rel.tor... E ao Depoente também...

Eu peço ao.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Concluiu,

Deputado? Com a palavra o Deputado Vicente André Gemes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Sr. Relator,

a "llio ainda nio eltá suspens••
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o SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA • Fui eu que fIZ a

proposta a anterior de suspendermos a reunião para a gente tomar uma posição. E

todo mundo sabe qual foi a posição. E eu teria até uma posição mais radical nesse

sentido. Eu examino que a nossa Comissão... Até agora é a 28- reunião que nós

fazemos. E todas as reuniões são feitas à base de consenso, independente de

posiçães partidárias de cada um. Eu acho que tem um amadurecimento enorme. Têm

companheiros que estão se dedicando mais, outros menos, outros só aparecem aqui

num dia, mas outros também vêm. estão viajando etc., estão se sacrificando, o cutro

companheiro chegou da Espanha e, no mesmo dia, já estava com a gente. Eu acho

que a gente não pode levar para o lado emocional. Eu acho que a gente vai sentar. vai

discutir, porque senão vai ficar... Eu nio quero cair no ridículo. Nio quero entrar num

esquema de imprensa.. E logo a Imprensa está aqui. O Deputado Carlos Santana

nunca trabalhou a nivel de imprensa. Para chegar aqui não foi a partir de imprensa.

Eu acho que têm coisal que são •.• Eu acho que a gente tem que ter muita coerência

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde)

necesslÍrio, faremos agora. Então, está suspensa esta sessão por dez minutos. par.

que a gente, internamente, possa se reunir. A sala será evacuada, vão ficar aqui

apenas os Parlamentares, os técnicos do Trlbunai de Contas da União e os

Assessores Legislativos que trabaiham nesta CPI. além dos funcionários da CPI. O

Depoente vai ser levado até i sala das Comislões. acompanhado pela Segurança da

Casa.

(Sulpende-ee a reuniio.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Está

reaberta a le..ão. Passo a palavra ao Relator.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Eu queria que, le o

senhor tiver alguma dúvida, o senhor, por favor, recorra para traduzir. Eu vou falar

no que a gente faz. bem devagar. Nós vamos encaminhar uma proposta agora para deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) _ O senhor é Constatou-se uma sórie de irregularidades no bingo que o senhor é o proprietário.

contra a proposta? E..a documentação vai ser analisada e vai ser lolicitada alguma documentação. Por

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Nio, eu acho que a

gente tem que suspender realmente. Mas eu acho que o que a gente fez aqui nio

deveria ter sido feito, porque a gente está encaminhando uma .ituaçio de extrema

importância. Eu não estou aqui a nível de brincadeira, como também muitos

companheiros nio estão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Ninguóm

está, Deputado.

o SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Ninguém esti. Agora.

só que eu acho que é uma questão muito séria. E também no grito não se leva a nada.

Eu, para vir para cá, eu tenho algumas prisões nas costas, mas não é prisão por roubo

nem nada não. é por movimento sindical e fazendo alguns movimentos sindicais

intemamente. Agora, eu acho que a gente tem condição de analisar. O Relator

encaminhou uma posição dele, e eu acho que a gente nem escutou o Relator acabar e

a gente já estava.•.

o SR. PRESIDENTE (Deputado RicardO Gomyde) - A gente vai

fazer isso agora na suspensão.

o SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA· E tem a do Marquinho

também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Deputado

Carlol Santana, o senhor é contra a suspensão?

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA· Nio. Eu acho que IÓ

nÓI, Deputados, cometemos algum erro e só nÓI, Deputados, vamol ter que fazer

autocrítica aqui da situação.

isso é que nó. chamamos aqui o leu advogado, que ele vai ter o compromisso de

apre...ntar e..a documentaçio e uma outra. ao final, em relação a sua pelloa filica.

Em relaçio a sua pelsoa filica foi verificado no ...u pallaporte, efetivamente, que o

senhor tem um vilto com aquela item 2 que permite o lenhor comercializar, ou

comerciar, melhor dizendo, negociar. as ficou uma dúvida em relação a uma lacuna

por parte do Deputado Marquinho Chedid. E nós estamos solicitando. vamos solicitar

através do seu advogado, que, em 24 horas. o senhor comprove que está

absolutamente de forma regular no País. E, repito, a documentaçáo vai ser analisada

., se necossário for, o senhor tem que cumprir alguma exigência aí na parte di

empresa. O seu advogado vai tomar conhecimento e o senhor vai ser intimado. A

proposta. Sr. Presidente, é no sentido de que o Depoente seja Iiberedo e em 24 horas

ele supra essa dúvida que o Deputado Marqulnho Chedld tem. E o advogado já se

compromete a ver todas as informações que esta CPI tiver em relação aos

funcionários, pagamento de salário etc. para reivindicar ti! ele vai esclarecer. Esta ti a

propolta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - No entanto,

quero acrescentar a esta proposta que o Tagui Bingo permanece fechado. Pela

ordem, com a palavra o Deputado Vicente André Gomes. Deputado, está lendo

gravada a .....ão. vai ter que falar no microfone.

O SR. DEPUTADO ViCENTE ANDRé GOMES - O advogado me

solicitou que esta CPI encaminhasse com oficio - por sinal foi proposta minha e

inclulive ele fez a solicitação agora - porque, como le trata de 24 horal e amanhi 6

qulnta..falra, nio exilta prazo híbil.
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assumindo o compromisso.

Marquinho?

O SR. RAMON GiMENEZ GONZALEZ - (Ininteligiva!.)

em ~8 Itora. me entrega e trago a certidio.

Deputado., em Br..ma, Distrito Fed.ral, sob a presidência da Deputada Zulaiê Cobra, a
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQutRITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL, criada pelo Requ.rimento número dois, de mil,
novecentos e noventa. cinco, com a pr.sença do. D.putado. Arnaldo Faria de Sá, Carlo.
Santana, Eurico Miranda, Marquinho Chedid, Nelson Meurer, Padre Roque, Ricardo
Gomyde, Vicente André Gomes e Zulaiê Cobra, membro. titular••; Cunha Bu.no, Jovair
Arante•• Pedro Wilson, m.mbro. supl.nt... Deixou de compar.cer o D.putado N.lson
Otoch. ATA - O D.putado Jovair Arant•• solicitou disp.nsa da I.itura da Ats da reunião
ant.rior, no que foi atendido, sendo a m.sma, a s.guir, .ubm.tida à votaçio • aprovada por
unanimidad.. EXPEDIENTE: r.ndo .m vista o volume de .xpedientes, o Senhor
Presidente determinou à Secretária que .Iabor..s. um r••umo da corr.spondência recebida e
expedidl para .er di.tribuido aos m.mbros, determinando que con.t.... da ata o ref.rido
resumo e que a taquigrafia o con.id.re como lido. E.p.dida - Em 25.10.95: Oficio. n's 142,
143, 144 e 145195, convocando, respectivam.nte, os S.nhores Jo.é Fr~isco de Souza,
Arna1do Santhiago Lope., Carlos Augusto Montenegro • Fernando Casal Del Rei, para
pre.tarem depoimentos em 31.10.95; Oficio n' 146/95, ao Dr. Mário Seiken Nakasa,
SuperInt.ndent. em excrcicio da Policia Federal em Brasília, solicitando inve.tigaçõe.
quanto à situaçio legal do Sr. Guillermo Prandi Bueno; Oficio n' 147/95, ao Dr. Santo.
Moreira da Silva, Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerai., requerendo
providências quanto ao fechamento do Savas.i Bingo, de Belo Horizonte; Oficio n' 148/95,
ao Dr. Milton de Albuquerque Cerqueira,S~ de Segurança do E.tado do Rio de
Janeiro, requerendo providências quanto ao fechamento do Barra Bingo, do Rio de Janeiro.
Em 26.10.95: Oficio n' 149/95, ao Dr. Mário Seiken Nakasa, Superintendente da Policia
Federal, em Br..ma, .olicitando informaçio .obr. o Sr. Ramon Gimenez Gonza1ez,
proprietário do Taguá Bingo, do Distrito Federal. Re<:ebida • 26.10.95: Docum.ntação
encaminhada pelo Bingo Grand Lapa, de São Paulo; Oficio n' 1588/95, do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando Habea. Corpus do Sr. Guillermo Prandi Bueno; Fax
encaminhado pelo Vice-Pre.idente de Intere....s Legai. do F1uminen.e Football Club.
comunicando intervenção por parte do clube, no Barra Bingo. Em 27.10.95: Fax
encaminhado pelo Sr. Arnaldo Santhiago Lopes, Pre.ident. do Fluminen... Football Club.
solicitando adiamento de seu depoimento, previsto para 31/10/95, em virtude de nessa data,
sofr.r intervenção cirúrgica. Em 30.10.94: Oficio n' 11195, do Dr. Luiz Cláudio Barbosa de
Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho - lO' Região, solicitando documentos relativos à
Seção de Pes.oal do Taguá Bingo. ORDEM DO DIA: I • Di.cussão e votação de
Requerimento de autoria do Deputado Eurico Miranda solicitando lJ-GOllVocação do Senhor
Senor Abravanel e tomada de depoimento do. Senhor.. José Francisco de Souza,
Superintendente da Liderança CapitalizaçãO S.A., Arnaldo Santhiago Lope., Presidente do
Fluminen... Football Club, Carlos Augu.to Montenegro, Pre.ident. do Botafogo de Futebol
e Regatas e Fernando Casal Del Rei, Presidente do São Paulo Futebol Clube. A Senhora
Presidente informou ao Plenário que, conforme entendimentos mantidos com o Relator, os
d.poimentos dos Pre.identes do São Paulo, Fluminen... e Botafogo foram remarcados para o
próximo dia sete de novembro, às quatorze horas, bem como o do Senhor José Francisco de
Souza, que encaminhou fax, hoje. a esta Comissão com atestado médico, justificando sua
ausência na reunião por motivo de saúde. A Senhora Presidente passou a palavra ao Relator
que discorreu sobre o seu requerimento. sendo o mesmo discutido pelos Deputados Pedro
Wílson, Eurico Miranda, Arnaldo Faria de Sá e Jovair Arantes. Em seguida foi discutida a
programação da CPI e os acontecimentos da reumão anterior pelo. Deputados Ricardo
Gomyde, Zulaiê Cobra, Eurico Miranda, Pedro Wilson e Jovair Arantes, tendo .ste último
solicitado a votação de requerimento de sua autoria, propondo a convocação do Senhor
Márcio Coriolano, Diretor da SUSEP, apresentado anteriormente á Comissão. A Senhora
Presidente lembrou aos Deputados que participaram das diligências efetuadas pela
Subcomissio da CP!, a necessidade do r~latório suscinto de tais diligências para registro em
ata e colocou em votação a convocação do Senhor Márcio Coriolano, aprovada por
unanimidade. Fazendo uso da palavra, o Deputado Vicente André Gom.s sugeriu que a
convocação do Senhor Senor Abravanel só se efetivasse após o depoimento do Senhor José
Francisco de Souza. O Relator acolheu. proposta do Deputado Vicente André Gomes.
informou que se o depoimento do Senhor José Francisco de Souza não for satisfatório, o
Senhor Scnor Abravanel será convocado a comparecer a esta Comissão. em data a ser
fixada. A Senhora Presidente submeteu á votação o requerimento do Deputado Eurico
Miranda, t.ndo o Deputado Arnaldo Faria de Sá, nes... instante, solicitado verificaçãO de
quórum. A Senhora Presidente procedeu à votação nominal. Votaram a favor do
requerimento do Relator os Deputados Eurico Miranda, Nelson Meurer, Zulalê Cobra,
Carlos Santana, Padre Roque, Vicente André Gomes, Ricardo Gomyde, Marquinho Chedid e
Jovair Arantes. Votou contra. o Deputado Arnaldo Faria de Sá. A Senhora Presidente
proclamou o resultado da votação: o requerimento foi aprovado por nove votos a favor e um
contra. A seguir. o Deputado Padre Roque sugeriu a realização de uma reunião interna para
di.cussão da programação da CPI, no que foi atendido pela Senhora Pre.idente, que marcou
a referida reunião no próximo dia nove, quinta-feira. as quatorze horas. O Deputado Ricardo
Gomyde, mencionando reportagem jornalística sobre a atuação da Comissão em. Ctiiitiba,
solicitou que a CPI oficie à Procuradoria da República quanto ao fato. Nada mais hav.ndo....
tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, á. quinze horas e quarenta e cinco
minutos, convocando reunião para o dia sete de novembro próximo, às quatorze horas, para
tomada de depoimentos dos Senhores Arnaldo Santhiago Lopes, Presidente do Fluminense
Foot Ball Club, Carlos Augusto Montenegro, Presidente do Botafogo d. Futebol de Regatas
• Fernando Casal Del R.i, Pre.id.nt. do São Paulo Futebol Club., e para o dia oito d.
novembro para tomada de depoimento dos Senhores Márcio Coriolano, Diretor da SUSEP,
• José Francisco de Souza, Superintendente da Liderança Capitalização S.A. A reumio foi
gravada e as notas taqui~ráfiç"l', após decodificadas, ...rão anexadas aos autos do Inquérito.
E, para constar, eu, ,I L~ .11-kj , Maria Auxiliadora B. Montenegro, Secret.~à, lavrei
a pres.nt. Ata que, apits1iâa e ~~rovada, será assinada p.la Senhora Presideny/) _ /

Eu queria oO SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID

para a próxima terça-feira, dia 31, à11~ Itoral. Eltá encerrada a reunlio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomydei' - P8lf.i1o.

Está dilpenlado o Depoente. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima reuniio

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rlc.do Gomyde) - Ele está

compromisso dele. Foi falado aqui... Eu queria que ele lI.sumisse o compromisso.

de abertura do bingo allim que nó' apre.entarmo. a documentaçio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rlcardo.Gomyde) - sem

entendi da proposta: que o Depoente seja liberado, que no prazo de 48 hora. entregue

(Nio Identificado) • A Policia Federal precisa de ~8 Itoras.

que a queltlo do bingo Íl inteiramente diferenta da qutlatio da... É outra dllCUllio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - É outra

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr. Prealdenta, acho

liluaçlo do bl"llO.

problema nenhum. A documentaçio vai ...r enlregue • CPi. E a CPi vai aMlisar a

A1rllVÚ da oficio ela vai ., no prazo de 49 hora•..•

contador, que leja acompanhado com a documentaçio nuta CPI para a pollibilidad.

d.... pedido. Apresentada a documentaçio que o Tagui Bi"llo tenha junto ao .eu

(Nio Identificado) • Mai. um pedido. O advOgado necellita

(Nio identificado) • E ai a Policia Federal, com o oficio da CPI,

i CPI a regularidade da .ua situação e o Taguá Bingo permanece fechado. Em

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) - Amplie-.e o

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • Bom, antio,

da lacuna de abril a .etembro, que ele montou um bingo e teve atividade. É i.to.

o SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID • A dúvida principal é

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Gomyde) • De acordo,

votação. Aquele. que concordam permaneçam como e.tio. Aprovado.

não esti encerrada a sellão.

prazo para 48 horas. É problema burocrático.

di.cussio. De po.... da documentação e.ta CPI vai ver se o bingo tem condlçõe. de

funcionar ou nio. E.te é um outro passo. E.tá dl.pan.ado o Depoante. No entanto,

COMlSSAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A iNVESTIGAR A
SlTUAÇAO DOS BINGOS NO BRASIL

ATA DA 23" REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM
TRINTA E UM DE OUTUBRO DE 1995 A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) • Havendo número

Ao. trinta e um dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e cinco, às quatorze
horas e cioqüenta minutos, reuniu·... na sala d. número treze, An.xo II da Câmsra do.

legal, vou abrir os trabalhos da CPI de.tinada a In"!8.tlgar a situação dos bingo. do

Bralll. Começemos pela leitura da ata. O Deputado :Jovair Arantes pede a di.pa""•.
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~!" votaçã~. (Pausa.) Aprovada a ata. Vamos partir agora para o expediente. Está

sendo, enviad~ a todos os membras um resumo da correspondência. Temos em

votação, na Ordem do Dia, votação do requerimento do Deputado Eurico Miranda.

Qual é"O requerimento do Relator Eurico Miranda? "Requeiro, na forma regimental. que

seja submetida li deliberação no plenário d. CPI a convocação para prestar

depoimento li CPI do Sr. Senor Abravanel", que é o Silvio Santos. Por isso, agora

entendo que o Deputado Arn.1do F.ri. de Sá saiu do plenário. Ele está branco; branco

como esla papel aqui, o Deputado Arnaldo Faria de Sá, porque de todos os meios ele

tentou, naquel. oportunidade, que nia fosse ouvido .qui o repr8sentanla d. Telesena.

E me dizia que era pedido do Silvio Santos. Agora o noslO ilustre Rer.tor pade para

ouvir o dito cujo, quer dizer, o dono da Tere......, que é o Sílvio Santos. Nio posso

colocar .gora em votação porque ..tamol com um plenário sem q"""",, IUficlente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Veja bem, eu queria dizer

os molivol por que altou pedindo a convocação do Sr. Abravanel. Em primeiro lugar,

hoje eltava convocado o Sr. Jolé Franciaco de Souza, que é o superintendente da

Tela..n. e ele, .rdlloaamente, que não foi d! outra m.nelra, mandou um ates1ado

médico dizendo que eltá impoallbililado por cinco dias, e eu já pedi • convocação dele

p.ra o próldmo di. 8. Enlio, ele terá qua vir. Sra. Prelidenta, quero tomar público que

o que ocorreu aqui na Casa é a seguinte: não conhecendo a Presidente· acho que

algumas p~ssoas aqui náo conhecem a Presidente como eu conheço w então ocorreu o

seg.uinte. esse senhor, José Francisco de SotJ:%a, mandou dizer que tinha já acertado

tudo e que ele ia mandar um atestado médico, e que já tinha acertado com a

Pre$jdente, que a Presidente ia desconvocá~lo.

A SRA PRESIDENTE (Deputada Zulaié Cobra) - A Presidente nem

no Bralil estava.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, ele não pode

comp.recer e terá de comp.recer no· próldmo di. 8. Por que razão eu peço a

convocação do Sr. Abravanel? Porque elle senhor da Telesena fez um lobby terrível

aqui na CârNIra. Fez um lobby cort:' todos os Deputados e a pressão era de toda

ordem, culminando com uma prellio comigo no sentido de que ele me perguntou se

era Intaresl.nte falar com o Presidente d. Cimlra.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zul.i6 Cobra) - Só uma

inform.ção, Deputado Eurico Miranda. Qu.ndo é que foi eSla tomsda de que ele

deveria voltar p.ra preltar novo depoimento. Qu.ndo foí illO?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Samana paSI.da.

A SRA PRESIDENTE (Deputad. Zul.ii Cobra) - Semana

p....d•• E de lá, antio n.quel. oportunidada, houve .... prelaio?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nio, a prallio eltá vindo

muito antal. Eu pedi a convocação...

A SRA PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Porque ele já

veio depois. Houve uma pressio antes que ele viesse.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Houve a. primeira

pressão. Essa é a segunda. Depois que ele veio... Ele está sendo reconvocado pela

seguinte razão, Sra. Presidente: porque nós recebemos uma denúncia de que Q

contrato com Q Correio havia expirado e náo tinha sido renovado. Então, eu fIZ um

requerimento, que foi aqui aprovado,e solicitei a cópia desse contrato do Correio. Ele

pura e simplesmente não deu satisfação. Acho que ele conversou com o Deputado

Arnaldo Faria de Sá e com outros Deputadol e achou que estava resolvido o problema.

A SRA PRESIDENTE (Deputada Zul.lê Cobra) • Quer dizer que

houve um encaminhamento para ele de mandar cópia des.e contrato?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É, e ele nio mandou.

Então, eu solicnei, e foi aqui aprov.do pelo Plenário, convocá-lo para que ele

prestas.. depoimento.

A SRA PRESIDENTE (Deputada Zulai' Cobra) • A reconvocaçio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· A reeonvocaçio, E foi

aprovad•• Nesse intarv.lo...

A SRA PRESIDENTE (Deputada Zur.ii Cobr.) - E era p'lra haja

islO.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É, era par. hoje. Na

..xta-feira recebi no meu escrnório !.IIIIll cópia do contr.to dos CorrelOl, de 1991. Nia é

o contrato vigente. Quando, na verdade, ele tinha que encaminhar não era para mim;

ele tinha que encaminhar para a secretaria da CPI e!se contrato. O contrata está aqui;

esse contrato que é de 1991, mas que não está em vigor. Parque eu não sei se eles já

revigoraram. Não estava em vigor. Não sei se nessa semana eles acertaram a coisa.

Mas convocada que foi para isso, apresentou essa certidão dizendo que nio viria.

A SRA PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) • Cadê a certidio

dele?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Quero deixar claro: por

que quero convocar o Sr. Abravanel par. ere depor aqui nelta CPI? É porque o·Sr.

Abravanel participa nesaa empresa... As informações que nós pedimos li SUSEP, nas

informações que vieram, isso para os Sr•. Deputados pllrNIrem, siO as seguintes: o

Sr. Abravanel recebe de-cada título - ele é o dono da Liderança C.pitalização, ele tem

90% enquanto o seu irmão, Henrique Abrav.nel, tem 10%. Nia latisfeito por ler o

dono da Lider.nça, ele vende um titulo de capitalização e recebe, pelo UIO da sua voz,

10,66 por cada titulo vendido. Nio satisfeno com iSlO, dá um. perticipaçéo á

Panamericana de SegUrol, que é uma emprala do grupo também dala,do Grupo Sílvio

Santol. Nio latilfeno com 1110, ele bola o SBT recebendo uma llrande fatia, que

também é dele. Não satisfeito com 1110, • Vlmava, que é uma empral. de automóvel

dele também participa. ConciulÍlo: nia latisfeito com ilSO, • Baú Fin.nceir., ,que

também é uma empresa dele, lambém recebe. Conciulia: o pobre do Zé Povinho, que

compra o titulo de 1,50, bola no bollO do Sílvio Santos 50%. Salanla cantaval via
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direto para ele. Ele bota 1,50 para capitalizar e setenta centavos disso já vão direto

para ele. Por essa razão é que estou pedindo o seu comparecimento para que ele

esclareça esse tipo de coisa. Que negócio é esse? Que negócio sujo é esse? Agora,

tem Nene" ti mil pressões no sentida de que ele não venha. Eu já lhe disse que esse

• enhor e.teve no mau gabinete dizendo que talvez fo••e falar com o Pre.idente da

Cimara. Eu disse: voei pode falar com o Presidente da República. O que voei vai ter

que pre.tar depoimento na CPI. você vai t.r que pre.tar depoimento d. CPI.

eu. negócio é tio .irlo quo •••• Liderença Capltalizllçio é do Sr. A/lrlIVeneI; .Ie

recebo como pe••o. fí.iCII pelo UIO da voz;••mpres. defo de telolllsio _: •

P.n.meric.n. d. Seguro., que é um. empre.a d.I.. recebe; • Vimave. q... é U111lI

empresa de veícules recebe; a Baú Financeira... Conclusão: voe6 compra um titulo

hoje por um re.1 e clnqü.nt•• 50% já vão p.ra o bailO dele, através dos .mpre....

pagando. evidentemente, muito menos imposto porque Vii para II pesloal juridiCIII.

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Pel. ordem.

o SR. DEPUTADO PEDRO WILSON • V.Exa. me permite um A SRA. PRESIDENTE (Deputad. Zul.iê Cobr.) • Só qu.ro

aparte? informar••nte. de dar. p.l.vr. ao Deputado Javair. q... o sr. José Franclaco d.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Pai. não. Souza m.ndou hoje e••e requerimento dizendo que lamenta não poder comparecer,

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON· E.tou ouvindo com atençáo com ate.tado médico. Mas ele m.nda i••o equl via faX. E nó. temos lido aqui .Iguna

••u. e""".ição... exemplo. de depoente. quo m.ndam a. pe.soa. traz_mo Inclu.lv. o Comandante

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. Zulaii Cobra) • Qual é o ••u Rolim. d. TAM, pediu p~ra que uma p.sso. vie••e ati equl de.pach.r o _lado

nome, Depulado? Para ef.ito d. gravaçio. médico originaI. Afj porque o at••tado médico é do dia 30, é de ontem 1.10 aquI.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON· Deputado Pedro Wil.on. de Poderia ter vindo por Sedex. Satlve... po.to no correio ontem. ao melo dia, uma hora

Goiás. Gostaria da Informar ao i1u.tre colega Deputado. torcedor do V••co d. G.m.... ou duas hor.s, e.tarl. aqui hoje. Quer dizer, 1.10 .i foi mand.do n. último hora, ltIlou

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Com multa honr.. recebendo com re.triçõe. porque eu quero ver o original. Acho quo quando .. junta o

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON .... que eu .olicltol ao. ate.tado médico. tem quo _ no mínimo o orlgin.1. Pai. nio, Deputado Jav.lr Aranta••

Correio' e Telégrafo. informações eobre dívida d. Tele.en. e do P.paTudo com o.

Corroias, i.1O hi maia d. quatro me.e.. Recebi. ainde no primeiro .eme.tre.um.

corre.pond6ncl. do entio Pr••idenlll do. Corroia. e Telégrafo.. Sr. Hargreave.,

dizendo que estava providenciando e até hoje não houve nenhuma resposta concreta.

o que corre, principalmente nos meios dos Correios, é que há uma dívida enorme

de.... dual atividades.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· E••e foi o problem. que

originou, iniciou todo eSle processo foi o fato da denúncia que eu tive de que esr

contrato, além da dívida, o contrato estava expirado. Estavam fazendo sem contrato.

Estavam continuando com OI Correios, rmll lem contrato. Requisitei o contrato e eles

"lo mandaram o contrato com OI Correios. Mandaram. na sexta-feira, para o meu

escritárlo, um contrato de 1991. por prazo indeterminado. Ma. tenho certeza de que

.... contrato já foi r••cindido e que não foi fe~o um outro contrato porque ele.

••tavam negociando um outro contrato. EI. próprio. em depoimento • nós. di••e que

.Itava negocisndo um novo contrato com o. Correios.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON • Só para complement.r

.inda. perguntava sobra • q....tio do pagamento do. impo.to., porque e••••

atividade. normalmente lia oneroda•• por<tUe el•• são b.m...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • ROCIIbI um. cópia,

também pedi 1••0 com o fatur.mento • o pegamento dos impo.to•. ~ evident. que tem

um tenivel jogo equl no sentido d. voei diminuir o p.gamento do impo.to porque • eu

nia sei .. o Deputado chagou agora e não .al .a~u o que eu tinh. colocado •

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Sra. Pra.Id_, nó.

temo. re.lmente que tomar um cuid.do muito grande com relação ...ta CPI porque •

cada di. que p..... re.pon.abilldade no." aumenta com relação ..... tre6à1ho

que nó. e.tamo. realizando .qul. T.nho dito. inclusivo, quo ..mpre quo .u pouo

dizar. q... eu me dediquei exclu.lvamente • e.ta CPI ._mente por conta da

responsabilidade. Somos ligados ao esporte, em Goiís, entio nós Somos muito

cobrados. E quando nós estamos sendo cobrados, as pelsoas estão dizendo que

também estão preocupadas com o nosso trabllho porque elll Te'elen., elle

P.p.Tudo e toda e••a Jog.tlna que há no Bra'i1; quando. g.nte convocou .qui •

primeira vez a Telesena, que foi até a nossa luge.tio de um requerimento nOllO que

veio aqui a Telesena e o PapaTudo, o depoimento tanto do pesloll da Te!elenl como

do outro. do PapaTudo não foram .uficientemente .scl.recedore•. T.nto não foi que

eu fIZ um requerimento no me.mo di. convocando aqui o superintendente d. SUSEP•

E eu gostaria também que fo••e colocado .m votaçio hoje • convocaçio de•••••nhor

aqui porque e.tá mal explicado. Nó. .olicitamo. que ela anvla... doalmentao; a

SUSEP m.ndou uma sirie de documento. mo. náo e.tá suflCienlllment. escl.raclda

e••• qu••tio. E •• é jogo, v.l ter q... onquedrar na qu••tio do bingo também.

A SRA. PRESIDENTE (Dopulod. ZUlaJlt Cobra) • Elli certo.

D.putado Javalr Arante., eu concordo ptenamonta até porq.... gonto acabou nio

votando o ..u requ.rimento, mos hoje estamos proclUndo de mais um Deputado para

q... h.ja o quorum para votaçio. Só moi' um. Eu tenho certeza de quo o Or. Mircio

Coriolano. quo i o Superintendenta da SUSEP••ntrou em contato com .Ita Pr.skIonlo
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• IinM • oportunldad•• através .té d......acre. impot'tantea. d. gente importante,

que nós deixássemo. um prazo, que ele queria alé um prazo. E... prazo já .slit m.i.

do que ••tisfatório porque isso foi no comecinho de outubro; nó. já .stamo. hoje no

dia 31 de outubro. Deputado Javair•• nó. vamo., conseqüentemente. colocar em

votação também. Eu acho que todas as autoridades que mantém uma certa má

vontade de comparecer numa qPI, alguma coisa tem por trás. Ê igual sigilo bancário.

Nós conseguimos quebrar o negócio do sigilo bancário aqui nas reformas

constitucionais, até usando inclusive a esquerda. o PT. o PC do B. o PSOB. porque nás

não temos nada contra. Quem não tem problema bancário, quem não tem nada para

temer, não deve, não teme. Agora. se nós chamamos, a possibilidade só de que seja

discutido aqui, não querem vir, já mandam nio sei quantos Deputados falarem com a

gente... Por exemplo, eu recebi, R.lalor, Deputado Eurico Miranda. uma comunicação

hoje - qu.ro lomá·la pública • ·de que o Pr.sid.nte da Cãmara qu.r falar comigo a

resp.~o da CPI do Bingo, Eu I.nho cert.za - .u nio sabia o que .ra - pens.i até... A

qu.stão d. prazo, nós ji fIZ.mos, já passou. Nã~ lem porque, Agora, .u chego aqui.

s.nlo aqui•• ouço .... r.lalo que ali o Mini.tro... Qual o Mini.tro do Supr.mo?

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Galotll.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada lulale Cobra) • Galolli, foi

.nvolvido na questão da prisão da úJUma quinta-feira i porque r.alment. d.ve ler

alguma coisa aí para que pos.. s.r chamada pelo Pr••ident. da Cimara, Luí.

Eduardo Magalhã••. Enlito, é bom que voces m. coloquem a par de tudo porque nlo

só lemos um. raspon.abilidade, Deputado Jav.ir. como • coi.a tran.cende muito.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • AInda pela ord.m, ~ra.

Pre.ld.nte.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada lulaie Cobra) - Não lerminei de

falar ainda. Você me permite que eu vá até um pouco mais?

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Claro. claro.

A SRA. PRESIDENTE (Depulada lulaiê Cobra) - Eu lenho

r.cebido muitas reportag.ns, muilos jornais vindos de São Paulo e outros (Inaudiv.l)

de meios de comunicação para dizer exatamente o seguinte: até onde vamos? E uma

das colocações é com relação ã Tel.s.na e ao PapaTudo. Eles ficam perguntando:

"••cuta: i só o bingo? E os outros jogo.? E o I.I.-bingo?" Então a g.nl. tem que ler

r.spostas para lodas .ssas no.... inv.stigaçõ.s, porque. d. r.pent., nós temos que

ir alé o fim, E .ssa ida alé o fim é que pr.cisa d. um pouco de tel.nto. de um pouco de

coragem dos Deputados. Nio podemos agora ficar sofrendo um tipo de prellão e nos

abal.r por causa disso•. Eu sinto mu~o por alguns D.putados que lêm um medo na

base. eu percebo, um medo danado, Ji ficam ji I.m.roso. só d. participar.m da

Comis.lo; não ••tio n.m vindo mais. Isso é lamentáv.1. Nó. já tivemo. um problema

inlcl.l. quando instalamo. a Comi.são, p....mo. por um periodo tumultuado ., agora,

••barramo. em uma dificuldade de Irmo. lIlé o fim, D.putado Rllltor, por cau•• d....

n.góclo do medo d••Igun. Deputado. de continuer. ti uma inve.tigllÇio. ~ nio

vamo. prender mais ninguém ou, .. prender. nia 1OlIlO' nó' qu.m vai prender, é a

políci. que prend.. Nós .stamo. aplna. investigando. Pois nlo. Deputado Javair

Aranle., com a pelavr••

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES· Sra. Pr.sid.nt•• até para

corroborar essas palavras, a minha preocupaçio é que agora, por pressões, ou por

pressões de poder, ou por pressões de poder de comunicaÇÃO, porque ellll duas

áreas são muito fortes no Brasil. nós sabemos do que sio capazes. ficar agora

perseguindo, vamos dizer assim, os que 8stão querendo ganhar a vida, que lia os

pequenos bingos - que a gente sabe as dificuldad.s que me.mo trabalhando

inadequadamente, erradamente, mas eles tiveram dificuldldes para fazer iDO - •

deixar os tubarões aí sem nenhuma busca.

o SR. (Não id.ntificado) " P.lo menos uma...

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Agora, o que é mais

importante dizer i que .sta Comissão I.m s••sforçado a lal ponto que nó•••lamo.

faz.ndo... alguma. viagens que já fIZemo., aUh a maioria das viagens que já flZ.mo.

foi com pasagem no... para s.r reambol••da depois pel. ClmaTa••e i que v.mos

s.r reembol.ado•. E, mais do que i.so. a g.nl.... numa viag.m de.... voc6 tem tod.

um. de.pe.. com tra,'"do. Lá Im Curitiba. por exemplo, eu vi; o Eurico pegou do

bolso d.le o láJci. O láJci que ficou à dl.po.ição d. Comi.sio. duranta lodo o período. o

Eurico pagou do bolso d.I.. E Iam mais • mais d••pesa. de táxi que .e pega do

aeroporto...

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. lulali Cobra) - ...hotéi....

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES" ...de policl•• de ab••_

carro. que ab••tecemos em alguma. cldade. " nio vamo. citar nome. ". porque nio

tem dinheiro para nada. Então você faz um esforço hercúleo desse ai, todo mundo

largando a família até em f.riado, fim d. semana, para Ir atrás d. faz.r um trabalho

desses, e, depois, na hora que chega num lugar delse, que parece ser intransponível,

mas precisa ir aos olhos da sociedade, porque a sociedade não fi besta nio. a

sociedade sabe que essas coisas aí têm alguma caisa por trás que não li cheirou, ai

coilas que estão por trás disso, mais do que isso: exige que a Câmara Federal tome

po.ição. S. a Câmara Fad.ral. que t.m loda a possibilidade agora d. apresentar à

sociedade - porque não somos nÓI que vamos puni-los, Mio~s nós que vamos

prendi-Ios, não somos nós que vamos fechar as sua .mpre.... 111111, pelo menOl, I

Câmara • os Depulados d••ta Casa vai ter a oportuni_ de mo.trar à .ocladad.

bra.i1.lr. que é um. podridio i.so que ••tá acontecendo. que o Judiciário•• Polici.

Civil. a Policia Judicliri. lem que tomar providincia. I fachar••• for o ca.o......

in.tlluiç6e.. Então queria deixar aqui minha preocupaçio. E.tou ne.ta Comi••io

perUclpando diutumamente exatamente por i.so. T.m Comi.1ÓeI que me interauam

do ponto dI vi.ta polilico muito mai., como • Sllguridadl Social. Tran.porte•• que lU

partlcipo. ma. tenho ••tado aqui diutumamente. nio falto uma IÓ reunlio .xatamente
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para dar o ra",aldo a ...ea companheiro., de.de o começo, porque a nona eleição já

foi complicada naquele dia, e nós nio podemo. agora deixar perder (inaudível).

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlai6 Cobra) - Exatamente.

RIcardo Gomyde, Deputado, quer fazer algume inte<venção pela ordem tamb6m?

o SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Não. quero", antes de

colocar em votação os requerimentos, eu queria fazer dois questionamentos.

A SRA. PRESIDENTE (Deput.d. Zul.iê Cobr.) - Pois nio.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - O primeiro é aquele

bingo. Crystal Palace - lá de Curitiba, que tem vinte e quatro horas para· pagar o

prêmio. aquele prêmio que estava em litígio. E eu náo recebi correspondência

nenhuma no meu gabinete. Queria saber se a Meia, se a Secretaria da CPI recebeu

elsa correspondência, porque, do contrário. a gente tem que fechar novamente aquele

bingo.

O SR.(Nio identifICado) - Claro.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Então e...... eu quero

s.ber .e a Secretarie recebeu o fax do Crystal Pal.ca Bingo que efetivamente p.gou

.queles prêmios devidos, que nio tinha p.go, que a gente deu um prazo de vinte e

quatro horas. Se não pagou, a gente tem que voltar a fechar o bingo. Eu nio recebi

nada.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulali Cobra) - Um re'umo da

correspondência tem? (Pausa.) Depulado Arnaldo Faria de Sá. o senhor vai ..sinar

para nó. a presença? O senhor não aninou. Vai ..sinar? Eu .stou perguntando se V.

Eu. vai aSlinar.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlai6 Cobra) - Pois não.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu quero comunicar que

recebi um fax do Crystal Pal.ce Bingo, de Curitiba....

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. Zul.iê Cobra) - Recebeu?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ... p....ndo para mim o

com;:uovante da pagamento de todos. Eu creio que a Secretaria aqui deve ter recebido

o fax " comunicação.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Nós recebemo.? Não.

nós não recebemos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu, no meu gabinet.,

recebi...

O SR. (Não identificado) - Então recebemos, a Secretaria recebau.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ... comprov.ndo todas

aquel.. obrigações que foram exigida. naquele dia.

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. ZUlais Cobra) - Está certo, e.tá

certo. A segunda queslio. Deputado Ricardo Gomyde.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - A s.gunda qu.stão. que

atép~ a atenção do Deputado Eurico Miranda. no primeiro bingo, Sra. Pr.aident.....

Sra, Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois não.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - ... no primeiro bingo

visitado .m Curitiba pela dilig'ncla. que era composta por mim e pelo Deputado Eurico

Miranda, pelo Deputado Jovair Arante. e o Deputado Marqulnho Chedid, um jornalista

abordou o Deputado Marquinho Chedid de forma grotesca. pedindo a documentação.

quando na hora o Deputado Eurico Miranda levantou e exigiu a documentação daquele

jornalista, que na verdade é dono do Jornal...

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. Zulaiê Cobra) - O jornalista pediu

documento do Deputado?1

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Isso. De maneira

autoritária, e foi respondido à altura.

(Apartes paral.los inaudíveis.)

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - I.so lá no Paraná. Esse

jornalista saiu gritando, e • Paliei. Fedaral .cabou por tirá-lo. Eie é dono de dois

jornais, dois jom.ia pequenos, m.s que circulem no meio polltico de Curitiba. E, ont.m,

ele fez uma reportag.m... - Euricol Euricol, quero que voei escutei - ... ontem ele fez

uma reportagam de primeira página, uma coisa atacando a CPI como um todo, me

.tacando possoalmente o atacando o Deputado Eurico Miranda, chamando-o de

truculento. "de vári•• ofen..s pessoais. E acho que esta CPI deve tomar uma ~titude

do respondar .

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulai6 Cobra) - O senhor trouxe

para nós a cópl. do iom.l?

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Meu gabinete está

descendo com ela.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está certo. É

importante anexar na CPI.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - ... que a CPI responda!

O SR.(Não identificado) - Deputada...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Eu (inaudivel)

votação. Pois não?

O SR.(Não id.ntificado) - (inaudível) encaminha..e á Procuradoria

Parlamentar.

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. Zulais Cobra) - Está certo. Bom.

eu só queria o seguinte: agora nós temos quorum já, antes de nós começarmos a

votação dos requerimentos, pedir OI relatórios breves, sucintos, das diligéncias para
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conltar em ata. Deputado Eurico Miranda, Deputado Ricardo Gomyde, Deputado

VIcente André Gomes, Deputado Javair Arantes. Então, que o~ lenhorei pOlslm fazer

um relumo breve de todll ai diligêncill pora conltar nll atai. Bom, vou colocar...

recebi também aqui do Supremo Tribunal Federal, do Miniltro Octávio Gallolli, enviado

ao Presidente da Comissão • acho que qUlm enviou o ofício foi o Deputado Ricardo

Gomyde, foi ilso?

o SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE· Foi.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada lulaii Cobra) • Porque veio. em

nome do "Sr." Pre.idente, certo? Enlio ell fala o seguinte: "Daapacho, até uKerior

decllio que vier a .er proferida em face éa int'ormaçõea requilnadal n..... autol de

habeas corpus,expeça-se larvo~conduto ao paciente contra eventual ato restritivo de

sua liberdade oriundo da nobre Comissão Parlamentar de Inquérito, apontado como

coatara, ressalvada a possibilidade de prisão em flagrante delito, de acordo com o

expedir. 51) da Constituição Federal, inciso..." Bom. ele entrou com habeas corpus

junto...

o SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - (Inaudivel) .er pre.o.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - ...é. É um

habeaa corpus aqui... chama-se .alvo-conduto. Ele foi, aqui, na última reunião dos

senhores, quinta-feira passada, foi encaminhado à Polícia Federal. porque ele nio

constava, no .eu passaporte, a legalização de poder estar dirigindo bingol, etc. e tal,

fazendo negócios. Mas a Policia Federal é qUI elteve com ele. O Deputado Eurico

Miranda informou que a Dllegada teria liberado porque os documentos estavam em

·dia. Vamos agora ofICiar a Delegada da Policia Fedaral para nol preltar Informaçõel a

re.peito de que documentos que estavam em dia, porque os documentol que ele

portava aqui, no dia do depoimento dele, não eltavam legalizados, tanto é que a CPI

achou por bem encaminhar á Polícia Federal para sabor se estava ou não a .itulção

de legalidade. Ela disse que ele estava. Então compete a ela agora informar á CPI com

que fundamento... ou é outro documento, ou ele vai (inaudival) que mandou buscar, e,

além disso, ele entrou entio com mandato... com habeaa corpua para que não~

preso, com medo de ser preso.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não, quando chegamos lá

ela já tinha salvo-conduto.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Mas já foi

liberado, quer dizer, foi sô encaminhado.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - E o bingo dele? E o.

dois bingos?

O SR. EURICO MIRANDA· ... e ao mesmo tempo tem que ofíciar

também a Secretaria de Segurança do Rio e de Minai Gerais no sentido de que

cumpra nos.. determinação de fechar OI dois blngol, porque nia fecharam.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobra) • A situação dele

não é problemática para nós com relação ao habeaa corpua, ninguém eltá querendo

mlnt6-lo prelo nem nada. O que a gente quer é que ele prove a lituação nio IÓ dele,

mas com relação aOI bingos. É ele e os bingos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu quero informar que o

Fluminenle, que é o bingo do Rio de Janeiro, a entidade, e o Cruzeiro, que é o de

Belo Horizonte, ji entroram em contato comigo, li mandaram elqledientl para cá qua

estio intervindo administrativamente para tomar conta... Agora, o alo do fechamento

tem que acontecer, quer dizer, a secretaria tem que primeiro fechar... Eu falei pora

eles: a partir do momento que a Secretaria comunicar que fechar, então nÓI pode\""s

ai liberar mediante a intervenção de vocêl, que eltão assumindo. MIl, até agora, a

Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte nio tomaram

provjdências.

A SRA. PRESIDENTE (Depulada Zulaii Cobra) - Vamos colocar

em votação entáo, já que há quorum...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES • Sra.

Presidente,questão de ordem só para esclarecimento. Gostaria de saber se.•. porque

me parece que as coisas estão caminhando mais rápido do que a gente pode imaginar.

Primeiro, ele entrou com habeas corpus sem ler prelO. porque nó. encaminhamos

para a Polícia Federal para...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado VICInle,

quando nós chegamol li na Polícia Federal, ela li e.tava com saJvo.conduto. E nós o

deixamos li, só que ele simplesmente...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Agora eu goltaria

de sabor li a Secretaria de Segurança Pública foi ofícializada para fechar o bingo.

Foi?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Foi. O ofício fofo É 1110

que estou dizendo: o oficio (inaudiveO.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Entio precilamoa

ccmr.r i.1O com urgência.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Mal é o que eu estou

colocando: que nÓI temos que reiterar il Slcretaríll de s.ourança que tratam dlllO.

A SRA. PRESIDENTE (Depulada Zulaiê Cobra) - Bom, vamos

colocar em votação então os dois requerimentos. Cadê o requerimento do Oeputado

Jovair Arantes, que diz respeito i: convocaçáó para prestar depoimento nesta CPI o

Presidente, o Superintendente da SUSEP? Estã em votação. Os que e.tiverem de

acordo permaneçam como estão. (Pausa.) E.tã aprovada a convocação do Dr. Mircio

Coriolano, que é o Superintendente da SUSEP, para vir prestar esclarecimentol. E o

outro requerimento é do Deputado Eurico Miranda, que diz respeito li convocação para

preatar depoimento a esta CPI do Sr. Sanor Abravanel, Silvio Santos. Está em

votação.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Como é o nome

do Sílvio Santos?
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"h" • Abravlnel. Ele é grego. Depulldo Amoldo Flril de Sá com I pallvra. (Plu.a.) O

senhor Vii I ..inlr, OtIpulldo?

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ· Vou, .im ••nhora.

A SRA. PRESIDENTE (Daputada ZUlali Cobra) • Entio e.tá bom.

VII lá. (Inludlve\) pari el. a..inar.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • Eu queria uma

•""lIcaçio do Sr. Relator por que I convocação...

A SRA. PRESIDENTE (Depulldl ZUlaii Cobri) • Ele IJePlicou, ml'

o sanhor ••lIVI fora. Ele explica d. novo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ· Lógico.

A SRA. PRESIDENTE (D.putada Zuiaiê Cobra) - É que diz

resp.ito, Deputado· eu po.so ih. Informar um pouquinho. a não vinda hoje aqui. não

só a não vinda, mas o não encaminhamento a esta CPI do docum.nto pedido p.la CPI

ao senhor que hoje... José Francisco, que já veio depor. que é o superintendente ou

quem comanda a Telesena. Ele ficou de mandar um contrato dos Correios e não

mlndou. E também...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • A informação que

tenho é que ele mandou •••e documento p.rl o Sr. Eurico. no Rio de Janeiro, na

s.xta-feira... a Informação que eu recebi, Inclu'ive, no dia de hoje (inaudív.I).

A SRA. PRESIDENTE (D.pulldl Zulalõ Cobra) • Tudo b.m. Ele

recebeu sim.

O SR. EURICO MIRANDA· Ma. lU di..e 1••0 Iqui.

A SRA. PRESIDENTE (Deputadl Zulliõ Cobra) • EI. di••e que

receb.u. Ma•• Inllgo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • O que acontece é o

..guinte: o sanhor... po.so dar novamente uma expllcaçio?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaiõ Cobra) • Pod.. Explica

tudo d. novo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· ...qu. é bem cllro o que

estil acont-.,c!o Im relação a .... Sr. José Francisco de Souza e a Uderança

Clpitalização. O Sr. José Franci.co d. Souza já ••teve aqui d.pondo pela Lid.rança

Capitalização, assim como teve um outro senhor aqui depondo pela Interunion. Nês

tivemos depois diversos requerimentos per parte do Deputado Jovair Arantes, por parte

de outros Deputados no sentido de convocar...• do Deputado Wagner Salustíano .....

r.convocá-Io•• no .entido de convocar o Pr••id.nte da SUSEP. Eu e.tava sempre

t.ntando po.tergar e t.ntando anali.ar. Solicnei algun. documento. da SUSEP para

analisar. Anali.ei ..... documento. e tiv. uma denúncia d. que a T.I•••na nio linha

contrato com os Correios. Diante dessa denúncia, fIZ um requerimento e pedi às duas

que m. manda...m um relatário do faturamento e do. impo.tos pago. .,

e.pecificam.nte para a T.I••ena do contrato com o. Correio•. A Int.runion mandou,

em vinte e quatro horas, a relação dOI pagamentos e dos impostos pagos, a Liderança

demorou algum tempo, para nio dizer ba.tante tempo, e .ó enviou a r.lação do.

pagamento., • apenas do. último. doze me•••• do pagam.nto de impo.tos • do

faturamento. R.nerai o documento, o pedido do documento do. Correio.. E••e Sr.

José Francisco de Seusa e.teve aqui algumas vezes. Tive o cuidado de dizer a ele

pe.soaim.nte que da minha paria nAo havia nenhum problema, desde que ele me

mandasse um documenta do contrato dos Correios que eu tivesse conhecimento e se

ele sallsfae..e a. exigências do. outro. Deputedo., nio sei o que os D.putado•

..tavam que.llonando. estava r.solvido para mim. EI. di... para mim que talvez f~."

intere..ante falar com o Pr••ident. da CAmara, com o Pr.sid.nt. Luís Edulrdo. Eu

di..e: Perfeitament., por mim você pode falar com o Pr••idente Luis Eduardo a hora

que o senhor quiser. Mas fiquei esperando esse envio dos Correios. Não me deu

satisfaçio. Diante desse fato ...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra)· ... não vinda

dele hoje.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Nio, diante d•••• fato

pedi a reconvocação dele. Ele foi reconvocado para hoje. para comparecer hoje. Fui

procurado, etc., e disse: Nio tem nenhum problema, só eu receber ... Não ma deram

satisfação ... Eu nio falei mais com ele, mas fa~i com pessoas que me procuraram. Eu

disse: Eu quero o contrato, plra comprovar o contrato. Simplesmente recebi na

sexta-feira. Ai vou colocar aqui, recebi na lexta-feira no meu escrit6rio, no Rio de

Janeiro, uma cópia do contrato de 1991, por prazo indeterminado e não recebi o

contrato sem nenhuma cutrll latisfaçio. Quer dizer, eu nio sei na verdade se esse

contrato de 1991 ... A d.nún~ia.que tenho é que .sse contrato de 1991 nio ••tá em

vigor. O que recebi foi e..e contrato d. 199 '" sem o. adItivos ... consta ali que t.m

algun. aditivo•• Nio recebi o. aditivos. Multo beml Ma. eu .sperava aqui. chagando,

que tiv.... a pr."nça d.1a aqui, hoje. Hoje, chagando à Secretaria da CP) .... Viajei

com o Deputado Carlinhos Santana, tinha dito a .11: Se .1. vai complracar li, .e el.

tiver o contrato d.le, tudo b.m•••ó mo.trar o contrato. Para surpresa minha,. chago à

CPI, à S.cr.taria da CPI•• encontro um fax d.le diz.ndo que e.tá impo.síbilita,do,

quando, na verdade, não ••lá impo.sibilitado col.a nenhuma. Mas, tudo bem, mandou

o fax, um at••tado, que estava cinco di••, pIIr8 nio comparecer. AtA aí par. mim

continuava tudo bem. Mas quanda eu tomei conhecimento, e conhecendo a Deputada

Zulaie como conheço, e tenho a honra de estar numa Comissão em que ela é

Presidente e sou Relator, não conhecia a Deputada Zulaiê, até porque estou iniciando

na política nesta legislatura, mas para mim foi uma honra grande privar e estar aqui

.ob o comando da Deputada Zulaiê, e a conhec.ndo como a conheço. recebi a

seguinte notícia: que o Sr. José Francisco não viria, tinha mandado um atestado à

D.putada ...Já tinha .ido conversado com o Presidente da Cimara Lui. Eduardo.

acertado com a Presidente que ela ia desconvocá-Io. Diante disso, diante desse fato



04158 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 1995

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaie Cobra) • Que não e

verdadeiro.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - •.• eu já ..bia que nio era

verdadeiro, tanto que nem lhe perguntei, eu pedi a convocação do Sr. Abravanel. Mas

por que razão? Pedi a convocação do Sr. Abravanel, porque no relatério que tenho

aqui, o Sr. Abravanel e dono da Liderança Capitalização, tem 90% da Liderança

Capitalização, e o Sr. Henrique Abravanel tem 10%. Em cada titulo ....

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Quem e Henrique

Abravanel?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É innio do Sr. Abravapel,

que e o Silvio Santos.

O SR. DEPUTADO (Nio identificado) • (Inaudível.)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - ... o senhor pode falar se

o senhor perguntar. O Sr. Senor Abravanel recebe de cada título de capitalização

10.66, ele recebe por uso da voz,cada título. Não satisfeito com isso, a Liderança

Capitalização, as maiores verbas são destinadas à Paoamericana de Seguros, que é

uma empresa do Sr.Senor Abravanel, a Vimavl!!, que ê uma empresa de veículos do Sr.

Abravanel. o SBT, que fi uma empresa do Sr. Abravanel, a Baú Financeira. que é uma

empresa do Sr. Abravanel. O que me levou à conclusão, isso levou algum tempo ter

que ficar pesquisando, que me levou à seguinte conclusão, que quero que seja

confirmado ou não, por isso quero trazê·lo aqui como dono disso: que elo vende um

titulo de capitalização por 1,50 e o pobre que compra o tituio por 1,50 ele recebe, ele é

capado em 50%, R$ 0,70 vão para o bolso do Senor Abravanel. Quando você bota

1,50 para fazer uma capitalização, R$ 0,70 já são devidamente capados. Por esta

razio e que entendo que o senor Abravanel deve comparecer a esta CPI para ate

dizer que de repente estou errado, de repente não e nada disso. De repente os

informes que estio aqui, não são os informes verdadeiros. De repente, o que a SUSEP

mandou ... e e atil bom que venha o Presidente da SUSEP, porque aconlllce o

leguinte: elsel autol que tivemol aceslo lão absolutamente sigilosos, nem ai

próprial emprelas tãm conhecimento do relatório da fiscalização da SUSEP. A SUSEP

Vii fazer uma fiscalizaçio numa empresa delsa. e faz um relatório que I empreslpão

toma conhecimento. Portanto, lalvez, nem eles saibam que nós sabemol ilso. Só que

agora, oficialmente, sabemos disso e cabe a eles contestar isso que está aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaie Cobra) • Só queria

informar o seguinte: dentro da sua colocação, Deputado Arnaldo Faria de Sã, o Sr.

José Francisco do Sousa, aliás até elogiei o depoimento dele aqui, porque ele foi muito

humilde, muito modesto, perto de uma prepotência um pouco meio, talvez, não

deiiberada do depoimento do representante do PapaTudo, mas aí ele me convidou

para ir lá. Tenho o maior orgulho de participar dessas visitas, inclusive ao Silvio

Santos. Tenho ate uma certa admiração pelo Silvio Santos. Trabalhei no SBT, ele me

elogia todas às vezes que tenho participado, até no "Aqui Agora". Não fiquei no "Aqui

Agora" porque não quis, achei que o meu discurso "io tem nldl a ver com a "Aqui

Agora". Mas, de qualquer maneira, tenho para comigo que o depoimento na CPI e algo

sério e como o Sr. JOlé Francisco veio depor, foi, manteve contato, convidou·me, e eu

não aceitei, ate não aceitei ir lá por caula della situação da CPI. Estava fora do Bralil,

fiquei, terça, quarta, quinta, sexta e sábado fora do Brasil, só cheguei aqui domingo e

segunda e hoje, quer dizer, não recebi nenhum tellfonerna do Sr. Jose Francisco.

Aliás, nem sabia que ele viria depor hoje, fiquei sabendo agora que ele viria depor

numa reconvocaçio e que também não viria mais, porque juntou atestado médico.

Acho que es.. colocação feita aqui hoje pelo Deputado Relator Eurico Miranda é de

extrema gravidade, quer dizer, ele nio me consultou le devia vir ou nio, nio sei se

conversou com o Presidente da Cimara, tambem nio interessa a uma CPI, sa

conversou ou não, que também o Presidente da Câmara nio entrou em contato com

nenhum membro da CP!. É uma situação que transforma num lugar complicado e que

tenho certeza que o Sílvio Santos não vai de maneira nenhuma se furtar a comparecer,

pelo contrário, até acho que ele dá um show em todos os funcionários dele, se vocês

querem saber. Mas continua com ia palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

(Pausa). Não quer mais. Então, com a palavra o Deputado ...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES· Pedi ...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ah, pediu um

apartei

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRE GOMES - Pedi ao Deputado

Arnaldo Faria de Sá que me permitisse fazer algumas considerações antel dele.

Embora tenha demonstrado para alguns, e até alguns funcionários tenham uma

posição muito radical,na verdade sou um homem ponderado e gostaria de fazer uma

proposta antecipada a este plenário. Que a proposta de votação do Sr. Silvio Santol

seja ate colocada em votação, agora, desde que o senhor, como e o nome do outro ...

Antônio? ..• José Francisco, le o José Francilco vier depor e le • gente entender que

satisfaz os interesses da CPI, porque querendo ou não querendo o Sr. Silvio Santo.

representa uma postura que poderá trazer efeitos inclusive no SBT, elsa coila toda, e

gostaria que fosse analilada da seguinte forma: faríamol a primeira inltineia,

votaríamos, faríamos a primeira instineia. Caso esta CP) se aentis.e por satisfeita, o

Sr. Sílvio Santos seria, entiõ, dispensado para que ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Dá licença, Deputado,

desculpe, mas esse e um critério que não vou abrir mio. Elle é um crílárío que tem

que ser meu, esse critério não pode ser da CPI, quem está pedindo a convocação sou

eu. Esse critério de se estar satisfeito ou nio eu posso concordar com a proposta

desde que eu me dê por satisfeito no depoimento do sr. José Francisco.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaie Cobra) • Qual é a sua

proposta?

O SR. VICENTE ANDRE GOMES - A minha proposta e essa, a

dele. Na hora que o Deputado Eurico Mirand~ e todos os membros da CPI se derem
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por satisfeitos, então fica a critério de V.Exa. a dispensa do Sr. Silvio Santos ou de Sr. José Francisco de Sousa for satisfatório. o Sr. Abravanel não precisaria vir aqui.

qualquer membro se achar conveniente. Era elSa... (Inaudivel) .... corno forma de Como islO é uma convocação minha. pessoal. eu entendo. e isso;' o que coloquei. que

ponderar. eu tenho as minhas razões que expus para a convocação do Sr. Abravanel, que para a

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu queria saber se a gente não ter que ter um outro quorum para deliberar, etc., que a gente deliberasse

proposta pode ser de outra maneira? Permita-ma, Sra. Presidente? da seguinte forma, atendendo a sugestão do Deputado Vicente: que.o Sr. Abravanel

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois não. ficaria automaticamente convocado caso não satisfaça o depoimento do Sr. José

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· É o seguinte: o Sr. José Francisco de Sousa.

Fr.ncilco de Sou•• está .•.• Não precisa ter deliberaçio, ele e.tá reconvocado e pelo

que senti da Presidente qu.ndo ela f.Iou, ele la ser reconvocado de forma co.rciüv.,

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaiê Cobra)

Superintandenta, lá.

Do

porque ela não costuma aceiter esses .testados por (Inaudivel) O SR. DEPUTADO - D..se Sr. José Francisco de Souza. É essa

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaii Cobra)· De jeito nenhum.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - .•• de forma coerc~a,

mas tudo bem ...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulalê Cobra) - Até porque acho

estranho, Deputado, ele que tem me ligado, não tenha me Ugado na segunda-feira,

porque eu já estava no meu escritório político, para me comunicar que ele não ia vir. eu

que nem sabia que ele tinha sido convocado, aliás, reconvocado.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ele vindo no prólámo dia

B e ele satisfIZer as perguntas ..•. mal desde já fica deliberado que le ele nio

satisfIZer, o Sr. Senor Abravanel virá 0.0

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobra) - Estamos

colocando em votação o requerimento do Relator, no sentido do depoimento do Sr.

Abravanel. Nós vamos votar agora.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Ele vlré se s.tiaflZer ...

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. ZUlai6 Cobra) - Nio, mas eu

coloquei em votaçio o requerimento nu. Agora, nell. leu requerimento tem 8"0

novo adendo que gostaria que V.Exa. até acrescentaase.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER • Sra. Presidente, uma

questio de ordem. Se votarmos aqui a convoeaçio do Silvio Santos, acho que só

pode,no meu entandimento, nio sei se é verdade, só pode suspender o depoimento

dele se o plenário concordar ...

A SRA. PRESIDENTE (Deputad. ZUla16 Cobra) - EIlj certo, mas

houve es.. concordlncl.... nio é decisão só ••. ele acabou de colocar que nio é só

decisão dele, é decisio dos Deputados. Se o Sr. José Francisco ...

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER .... satisfIZer, coloca-se

em votação, se a maioria dos Deputados achar que esse depoimento foi satisfatório, ai

vota-se no depoimento ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Essa é uma proposta

conciliadora, no sentido de que estou propondo, estou requerendo a convocação do Sr.

AbravaneJ.Então houve uma proposta no seguinte sentido; de quo se o depoimento do'

a colocaçio.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Mas quem vai decidir se

vai s.tisfazer...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, questão de ordem.

V.moa terminar eS'8 .Isunto. Quem vai decfdir é a CPI. Mas tenho a impressio - e

aí acredito que a posição que o Relator tiver, porque sou eu que estou convocando. Se

eu achar que não é satisfatório, tenho certeza que a maioria dos Deputados vai

acompanhar, a nio ser também que o outro Deputado nio satisfaça.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaiê Cobra) - Esperem um

pouquinho. Essas deliberações não podem ser tomadas de pronto. Vou colocar em

votação a convocação. Pelo amer de Deus, Jovairl Alguma coisa, Deputado Arnaldo

Fari. de Sá? Estou colocando em votação. Os que estiverem de acordo com a

convocaçio de> Sr. Silvio S.ntos li CPI, permeneçam como estio.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sra. Presidente,

peço ventlCllçio de votação.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaiií Cobra) - Pois não,

verificação_de votação. Vamos iá: Eurico Miranda.

o SR.,DEPUTADO EURICO MIRANDA - Presente.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaiê Cobra) - Arn.ldo Faria de

Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não.

A SRA. PRESIDENTE(Deputad. Zulaiií Cobra) • Ahl Voto. É voto

nominal. Enlio v.mos lá: Eurico Miranda.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim.

A SRA. PRESIDENTE(Deputad. Zul.i6 Cobra) - Arn.ldo, "não".

Nelson Meurer?

O SR.DEPUTADO NELSON MEURER - Sim.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulalií Cobra) • Zulaiê, sim.

Carlos Santana?

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sim.
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A SRA. PRESIDENTE(D.putada Zulaiii Cobra) - Vicente André

Gomei?

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES - Sim, com

adendo.

A SRA. PRESIDENTE(D.putada Zulaiii Cobra) - Marquinho.

Chedid?

o SR. DEPUTADO MARQUINHOS CHEDID - Sim.

A SRA. PRESIDENTE(D.pulada Zulaiii Cobra) - Sim. Ricardo

Gomyd.?

o SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Sim.

A SRA. PRESIDENTE(D.putada Zulaiii Cobra) - Cunha Buono?

O SR. DEPUTADO (Não identificado.) - ... não .ota, o Padre

Roque.obI.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaiii Cobra) - Ahl não, não

1IOla. Dosculpem-mo. Aqui vota o Jav.ir.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Sim.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaiê Cobra) • Aqui .otaram...

Padre Roque está aí. Então, pulei o Padre Roque. Padre, desculpe-me, isso aí é uma

blasfêmia. Doputado Padre Roque?

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Ap••ar do .eu lap.o, .oto

sim.

A SRA. PRESIDENTE(D.putada Zulaiê Cobra) - É que eu nunca

tinha .ilto .qui o Sr. Pedro Willon. Eio .Ita.a aqui. E ou qu.ria que .10 .ota•••. Bom,

então temos aqui quantos "sim"? Um. dois. tris, quatro, cinco, seis. sete. oito, nove.

Nove "sim" contra um "nio".

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaiii Cobra} - Com relação ao

ofício, já foi deliberado, foi aprovado.

O SR. DEPUTADO(Não idontificado) - Vai (inaudi.ei.) para a

S.cr.taria d. Segurança?

A SRA. PRESIDENTE(D.putada Zulaiii Cobra) • Ahllim, um oficio

à Secretaria de Segurança Pública, especificamente à delegada, para que nos

informe... D.I.gada aqui. Secrotaria do Segurança Pública do Di.trito Federal. É a

delegada daqui, da Polícia Federal daqui, que liberou que nOI informem entio o

porqué da deliberação, etc. e tal. Era esse requerimento.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Do.culpe, a Prelident.

pediu .t.m que ••r f.ito um rol.tório dotadas ai diligêncial.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaie Cobr.) • Exatam.nte.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - EI!li "ndo feito o

r.latório da diligiincia. Ao melmo tempo, Íl necelsário .Igumal cobrançal, temol que

faz.r. Ainda foi foita hoje uma p.lo D.putado Ricardo Gomydo, que já chegou n.

Secr.taria. Vou pro.idonciar um lo.antamento do tudo quo chegou na Secrotari. para

quo .or o que foi .atisfeito ou não daquolal Intimaçõo•• Agora, Íl fund.mental, a quero

novamente reafirmar isso. Foi determinado o fechamento de dois bingol. um rUJ Rio de

Janeiro e um em Minas Gerais. A Secretaria de Segurança de cada Estado não tomou

nem conhecimento. Eu queria saber se bastava a gente reiterar com o ofício ou se tem

que apelar para outro órgão.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada Zulaiii Cobra) - Olha, há uma

informação aqui...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Só queria colocar

aqui •• pr.ci.ar, Sra. Pr••id.nto, dentro da colocação do D.pulado Eurico Miranda,

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON

Prelidento.

Pela ordem. Sra.
faz uma comissão para ir ao Rio de Janeiro, junto com a Polícia Federal para fechar I

ati.idad. do. doi. bingos, do Rio o de Belo Horizonto. F.ch.r ••tividada dOI bingol

A SRA. PRESIDENTE(Dopulad. Zulaiii Cobra) - Pois não,

Doputado Padro Wilson.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Eu.ó me rotir.i porque

• Ita••m prelentel OI doil membrol titul.rel do Partido do. Trabalhldor••• Para

I\IÍtar que dopoil pud.ll.m dizor quo o quorum elta.a

A SRA. PRESIDENTE(Doputada Zulalê Cobra) • Ma. não

preci.... ter uido daqui. Não, Ol!li certo, D.pulado. Enllío, a matiria Ol!li definid••

Só quero aviur aOI SrI. Doputadol quo no di. 7, terça-felr., tomol OI prolid.nt...do

Fluminen.., do Botafogo • do São P.ulo. Acho do oxtrama importinci. quo p.llemol

a ouvir os dirigentes de clubes, porque já estamos cansados de dones de bingos.

Quero saber des clubes como está a situação dos clubes.

O SR. DEPUTADO(Náo id.ntificado) • Pola ord.m. Em relação ao

oficio, Prolid.nto?

junto com a Policia Fed.ral. Os D.putado. que quis.r.m ir, .ão lá, focham • faz.m a

autuação, o. D.putadol • a Policia Fed.ral.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - (inludi.el)$O for

armado, agora.

O SR. DEPUTADO RICADO GOMYDE· A Policia Feder.1 não

fecha o bingo, quem fecha Íl a Polici. Militar.

A SRA. PRESIDENTE(Deputad. Zulaii Cobra) - Com a p.1avrII o

Deputado Jo.air Arantos. É sobre el.. aslunto?

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Não, Sr•. Prelidonto, Íl

ainda em r.l.ção ao allunto antoriar. Eltou IÓ querendo dizer que .... CPI , d.

r.pent., podorá domitir um superintendento, porque $O eia \/lar aqui • não for

suficientemente esclarecedora a sua fala, significa que o seu patrão vai ter que vir, o

Siivio Santo••
A SRA. PR.ES\DENTE(D.pulada Zulaiii Cobra) - Ma. ele .ai fazer

força. Tonho certoza.
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o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Àcho que vamos demitir

um .uperintendente.

A SM PRESIDENTE(Deputada Zulaii Cobra) - Só queria saber o

seguinte: e.se oficio requerido ai... Não, o a••unto nio era a••unto do requerimento

atual, já voltou pera o anterior. Quero .aber se e••a proposta feita pelo Deputado

Rel.tor é com relação a fech.mento de bingos, é I.so?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É. Não••aiu dlqul uma

dellbaração nl reunfio p"".ad. que além de encaminhar Iquela .enhor á Policia

Federal e o p....porle determinou que fO.HflI ofici.da••a duas Secretaria., do Rio e

da MIna., para o fechamento do. doi. bingos.

A SM PRESIDENTE(Oapuladl Zulaii Cobra) - Dos dois bingoa

que .ão dele••

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Já estou .di.ntando que

o pruidanta do Fluminense e o pruidente do Cruzeiro mandlram oficio a e.ta

Comi.são dizendo que e.tavam IrMMndo no bingo. Inclu.ive, diue o .eguinte a ala.:

também. Já foi marcado, então. os depoimento. para terça-feira. E há também um

oficio do juiz...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sra. Presidente.

que depoimentos serio terça-feira?

A SM PRESIDENTE(Depulada Zulaiê Cobra) - T~rça-feir. é

Flumin.n.a, Botafogo a São Paulo. E.se .qui, alas receberam, mas é importante dizer

que o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Lui. Cláudio Barba.. Oliveir., está

solicitando documanto. ralativo. á .eção do pe.soal do Teguablngo, porque o

Taguabingo não qui. fomecar documento••0 juiz. E ale e.lii pedindo, então, à CPI

que fomeça a ela, juiz do Tribun.1 Regional do Trabalho, essa. documento. que e.tão

com.CPI.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Para o dia 8

também ficou reconvocado o Sr. Jo.é Francisco?

A SM PRESIDENTE(Deputad. lol.li Cobra) - Nio. DI. 8

ficou•••

A partir do momento em 'lua racabarmo. • comunicaçio oficial da Secretaria de O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA Não, dia 8 é

segurança de que ala fechou, 00., atendendo. intervenção do. clube., v.mo. liberar

a interdiçlio. Acontece 'lua atil agora .s Secretarias de cada Estado não tomar.m ella

quorla-feira.

A SM PRESIDENTE(Deputada 'Zulaiê Cobra) - É quaria-feira.

providência de interditar.

A SM Í'RESIDENTE(Deputada Zulaii Cobra) - E queria. ne.ae

mesmo .entido, ler a..e oficio do Flumlnen.e Futebol Clube em que ele comunica a

••ta CPI que nomeou o interventor para apurar possíveis irregularidade. que,

porventura, po••am ter ocorrido no Barr. Bingo. Pel. re.pon.abilidade da função, ele

é o seu superintendente-geral , Coronel Lui. Cario. Calumino. Então, e••e aqui é um

ele8mplo de que o próprio cluba e.taja intere.sado n. intarvanção, até para poder não

fechar. Bom, o ..u requarimanto é no aentido de...

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - De reiter.r á Secretaria

de Segurança ou procurar outro órgão que cumpra a daterminação da CPI.

A SM PRESIDENTE(Daputad. lolali Cobra) - E.lii certo. Poia

nio, Deputado RIcardo Gomyde.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMVDE • Deva tar d.do .Igum

problema. Nio chegou no mau fax .ind•• matéria d.... jornal ·Folh. d. Impren••••

Vou encaminhar ÍI Secretaria para 'lua encaminhe ÍI Procuradoria-Garal para que

deland. a CPI e o. P.rlamantare••

A SM PRESIDENTE(Daputada lolali Cobra) • Eslii certo. ma.

encaminhe também para nó•. O jornal também é no.so.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Encámlnho hoje.

A SM PRESIDENTE(Deputada Zulaiê Cobra) - Quero tambóm

dizer aqui o .eguinte: há um fax do Sr. Arnaldo Santiago Lopes, presidente do

Fluminen.e, .ollcitando o adiamento, porque .eri. par. hoje o depoimento dele

Isso é dia 7. Dia 7 é o Fluminanse, o Botafogo e o São Paulo. Dia a, quarta-feira, fica o

Sr. José Francisco de Souza e o Dr. Márcio Coriolano da SUSEP. Cerio? Então, fica 7

e a, já está mais ou menos decidido. Mais alguma questão? Pois não, Deputado Padre

Roque.

o SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Quando vai ser a próxima

reuniio interna IÓ da Comis&io para•.•

A SM PRESIDENTE(Deputad. Zulliê Cobri) - Hoje, agora.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Agora, dapois da......

A SM PRESIDENTE(Daputad. Zulliê Cobra) - Podamos, sa o

senhor quiser fazer algum elclarecimento.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Saria intera...nta vermos

.onde já chegamos. Inclusive ouvimos o próprio Relator. Até para a gente poder agora

começar I formar uma opinião geral.

A SM PRESlDENTE(Daputada lolaiê Cobr.) • Pega • folhinha

ai. Então, é 7 e a. Dia 9 é ruim, porque é quinta-feIra, todo mundo Vii embora, então

..ria melhor dia 9, quinta-feira. Porqua di. 1.01 é tarça, maa é véspera do feriado, di.

15. Enlio, • situação deva lar complicilda.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE • É melhor dia nova.

A SM PRESIDENTE(Deputada Zulaiê Cobra) - Dia nove,

quinta-feira, às 14 horas. O senhor quer a imprensa ou lem li imprensa. só com

alleSlores?
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o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, acho

importante que Os assessores estejam. Inclusive gostaria de solicitar que fosse

permitida a minha assessoria ou à assessoria dos Deputados terem acesso até àquilo

que já está mIIis ou mlnOl, cópias.•.

A SRA. PRESIDENTE(Deputada ZUlali Cobra) • É só ir lá na

secretaria com a D. Celi que tem acelso • tudo. Sendo no leu gabinete. tem acelso a

tudo, Nio pode li levar para cala, nem para o seu gabinete. Mas ele chegando lá, tem

acelSo a tudo. Desde que se identifique como sendo do seu gabinete. Srs. Deputados,

mais alguma coisa? Se ninguém fIZer mais uso da palavra, estllmo. encerrando elsa

nOlla reunião,

COMISSÃO DE AGRICULTURA É POLíTICA RURAL

o DEPUTADO ALCIDES MODESTO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AGRI·
CULTURA E pOLíTICA RURAL, FEZ A SEGUINTE:

DISTRIBUiÇÃO N° 22195

Em 01/11/95

Ao Sr. Deputado ADÃO PRETTO
PROJETO DE LEI N° 1.060/95 - do Sr. Adroaldo Streck - que "Dá nova
redação ao caput do artigo 19, da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
que 'dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos
à reforma agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII, da Constituição
Federal"'.

Ao Sr. Deputado p,NT6NIO AURELIANO
PROJETO DE LEI N" 1.079/95 - do Sr. Ezldio Pinheiro - que "Altera a
redação do. artigo 30 da Lei n° 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do
Serviço Militar, concedendo dispensa de incorporação aos filhos de produto
res rurais em regime de economia familiar'.

Ao Sr. Deputado PADRE ROQUE
PROJETO DE LEI N° 1.073/95 - do Sr. Paulo Lima - que "Inclui parágrafo 3D

ao artigo 25 da Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994, para especificar a forma
de contribuição para a seguridade social das empresas prestadoras de
serviços na área rural".

Sala da Comissão, em 10 de novembro de 1995.

~
'

MOIZ~
secretário

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORlAS

O Senhor Deputado SARNEY FILHO, Presidente da
Comissão fez a seguinte

DISTRIBUIÇÃOW 3I/95

Em OI.l1.95:

AO SENHOR DEPUTADO SARNEYFlLHO(AVOCADO)

I -PROJETO DE LEIW 1.029191 - da Sra.FátimaPelaes- que "dá nova redação ao
artigo 32 da Lei nO 7.357, de 02 de setembro de 1985, que 'dispõe sobre o cheque"'.

AO SENHOR DEPUTADO ITAMARSERPA

2 - PROJETO DE LEI N° 1018/95 - do Sr. Silas Brasileiro - que "dispõe sobre a
validade de multa aplicada no trânsito".

AO SENHOR DEPUTADO SÉRGIO CARNEIRO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.029/95 - do Sr.Eduardo Jorge - que "estabelece a
obrigatoriedade de instalação de 'air-bag' em automóveis'".

AO SENHOR DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO

4 - PROJETO DE LEI N° 1.080/95 - do Sr.Antonio Jorge - que "dispõe sobre a
obrigação dos fabric.ntes" de lâmpadas de informarem o tempo de vida útil do
produto".

5 - PROJETO DE LEI N° 1.016195 - da Sra. Laur. Carneiro - que "dispõe sobre o
atendimento preferencial a idosos, gestantes e portadores de deficiência para
marcação de consultas e exames complementares no Sistema Único de Saúden

Sala da Comissão, em 01 de novembro 1995.

AureniltonÂ:l~eid'
Secretário

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

O DEPUTADO ALCIDES MODESTO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AGRI.
CULTURA E pOLíTICA RURAL, FEZ A SEGUINTE:

REDISTRIBUiÇÃO N" 4195

Em 01/11/95

Ao Sr. Deputado DOMINGOS DUTRA
PROJETO DE LEI N° 450/95 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "Altera a Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964, a fim de definir as hipóteses de utilização
dos Títulos da Divida Agrária, conforme prevê o artigo 104 da Constituição
Federal".

Ao Sr. Deputado JOÃO COSER
PROJETO DE LEI N° 471/95 - do Sr. Airton Dipp - que "Dispõe sobre a
descentralização da Reforma Agrária".

Sala da Comissão, em 10 de novembro de 1995.



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFL-BA

1º- Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

22 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

1º- Secretário: Suplentes de Secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE 12 ROBSON TUMA - PSL-8P
2º- Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG 22 VANESSA FEUPPE - PSDB-RJ
3º- Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF 32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE
4º- Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI 4ll. WILSON BRAGA - PDT-PB

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

PMDB
Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Líder: INOC~NCIOOLIVEIRA

PSDB
Uder: JOSÉ ANíBAL

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Maria Laura
Milton Temer

Paulo Bernardo
Paulo Rocha

Sandra Staning
Tilden Santiago

Sérgio Cameiro
SflvioAbreu

Wolney Queiroz

Feu Rosa
Salvador Zimbaldi

Zulaiê Cobra
Nelson Otoch
Jorge Anders

Luiz Carlos Hauly
Robério Araújo
Antônio Feijão

Roberto Santos

Hugo Bihel
Jofran Frejat

Luciano Castro
Moacir Andrade

Ricardo Izar
. Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Vice-Uderes:
Giovanni Queiroz (1 2 Vice)
Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Euripedes Miranda
Matheus Schmidt

BLOCO (PUPSD/PSC)
Uder: VALDEMAR COSTA NeTO

Vice-Uderes:
Marquinho Chedid (1 2 Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

PDr
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice--Uderes:
Arlindo Chinaglia
Adão Pretto
Gilney Viana
Jair Meneguelli
José Machado
Luís Gushiken
Marcelo Deda

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Yeda Crusius
Adroaldo Streck
Antônio Carlos Pannunzio
AriPur Virgílio
Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme Santana
Antônio Aureliano

Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Romel Anízio
Paulo Bauer
Roberto Balestra
Valdomiro Meger

PT
Líder: JAQUES WAGNER

Augusto Nardes
Carlos Camurça
Eraldo Trindade

João Mendes
José Borba

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bomhausen

Rubem Medina
Theoclorico Ferraço

Vicente Cascione
VilmarRocha

Werner Wanderer

Nilton Baiano
Pedro Novais
Sanqro Mabel

Aloysio Nunes Ferreira
Edinho Araújo

Femando Diniz
Jurandyr Paixão

Tetê Bezerra
Candinho Mattos
José Luiz Clerot
Darcísio Perondi

Maria Elvira
Canos Apolinário

Vlce-Uderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Basflio Villani

Vice-Uderes:
Gedc:lel Vieira Uma (1 2 Vice)
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Chicão Brígido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz Nonô
Marcos Uma

Vice-Líderes:
Nelson Trad (1 2 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Canos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Fátima Pelaes
Félix Mendonça
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
Jair Soares



BLOCO (PSB/PMN)
Uder: FERNANDO LYRA

Vlce-Uderes:
José Carlos Sabóia (12 Vice)
Ubaldinho Júnior

Alexandre Cardoso

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

PSL

pedaB
Uder: ALDO REBELO

Vlce-Uderes:
Haroldo Uma Aldo Arantes
Sérgio Miranda

LIDERANÇA DO GOVERNO
Uder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlce-Uderes:
Almino Affonso Benito Gama
Amaldo Madeira Elton Rohnelt



Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

PCdoB

PSB/PMN

PUPSO/PSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

Adelson Salvador
Beto Lelis

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Suplentes

COMISSOES PERMANENTES ------------,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POL(nCA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (PD
12 Vice-Presidente: José Fritsch (PD
2Q Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
32 Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares

PFUPTB Nelson Meurer (PPB) 1 vaga

Abelardo Lupion Albérico Cordeiro PPS
Adauto Pereira Antônio Ueno Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho
CarlosMelles Benedito de Ura Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura Local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
José Borba João Ribeiro Telefones: 31 ~978/6979/6981
José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
Mendonça Rlho Lael Varella COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA
Nelson Marquezelli Luiz Braga Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães 1º Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues 2º Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)

PMOB 32 Vice-Presidente: Ivan Valente (PD
Andre Puccinelli Dilso Sperafico

Titulares SuplentesAníbal Gomes Fernando Comes
Armando Costa Marisa Serrano PFUPTB
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso

Antônio Geraldo Aracely de PaulaJosé Aldemir Noel de Oliveira
Olávio Rocha (PSDB) Pedro lrujo Antônio Joaquim Araújo Bonifácio de Andrada

Orcino Gonçalves Udson Bandeira Arolde de Oliveira Carlos Alberto

Raul Belém (PFL) Wilson Branco João Iensen César Bandeira

Silas Brasileiro Wilson Cignachi José Jorge Heráclito Fortes

Teté Bezerra 2 vagas José Mendonça Bezerra Leur Lomanto

Valdir CoIatto Luiz Moreira Luciano Pizzatto

PPB
Maluly Netto Mauro Fecury
Paulo Bornhausen Mendonça Filho

Anivaldo Vale Célia Mendes Paulo Cordeiro Pedro Correa
Augustinho Freitas Dolores Nunes (PSDB) Paulo Heslander Vilson Santini
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro Vic Pires Franco 1 vaga
Dilceu Sperafico João Maia (PSDB) PMOBHugo Biehl Marconi Perillo (PSDB)
José Teles Maria Valadão Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Roberto Balestra Mário Cavallazzi Carlos Apolinário Edinho Araújo
Romel Anizio Telmo Kirst Cássio Cunha Uma Euler Ribeiro

PSOB Hélio Rosas Geddel Vieira Uma

Antônio Aureliano Amon Bezerra João Almeida Henrique Eduardo Alves

Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPB) Marcelo Barbieri Jorge Tadeu Mudalen

Elias Murad Carlos Mosconi Pedro Irujo Laire Rosado

Ezidio Pinheiro Herculano Anghinetti Pinheiro Landim Maurício Requião

Ivo Mainardi (PMDB) Salvador Zimbaldi Roberto Rocha Zaire Rezende
Roberto Valadão 2 vagasOsvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz (PFL) Wagner Rossi

PT
Adão Pretto Fernando Ferro PPB
Alcides Modesto João Coser Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Domingos Dutra Luiz Mainardi Alzira Ewerton Cunha Bueno
José Fritsch Paulo Rocha Edson Queiroz Gerson Peres
Padre Roque Waldomiro Fioravante José Janene Laprovita Vieira

POT Raimundo Santos (PFL) Nelson Marchezan (S/P)
Luiz Durão Airton Dipp Roberto Campos Sérgio Naya
OdRio Balbinotti (S/P) Carlos Cardinal UbalcIo Corrêa (PMDB) Silvemani Santos
Oscar Goldoni (PMDB) Giovanni Queiroz Welson Gasparini (PSDB) 1 vaga



pedoB

Inãcio Arruda ,sOcorro Gomes

'Secretãria: Maria Ivone do Esplrito Sánt6
Reunião: quartas-feiras -10h
Local: Plenãrio, Sala 14-A
Telefones: 318,-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
'1 2 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

'TItulares Suplentes

PFUPTB Haroldo Uma

Aroldo Cedraz

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

EmersonOlavq Pires'
Franco MoDtoro
IIdemar Kússler

Rommel Feij6
PT

Milton Temer
Sandra Starfing

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

1 vagá

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Femando(PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi

Eurlpeaes'Mirandâ '
Severiano Alves

Silv,io Abreu

PPB
Adhemar de Barros Rlho

AlcioneAthayde"
Alzira Ewerton

Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (SlP),
Raimundo Santos (PFL)

Ricardo Izar
Roberto Balestra '

PDT

flSDB

pedoS
Aldo Arantes

Darci Coelho

Almino Affonso
Danilo.de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
José Genolno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Coriolano Sales
Enio BacCi
Matheus Schmidt

JoãoNa~1

Jorge Wilson
José Luiz Clero!

, Luiz Carlos Santo13
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Adylson Motta
AlcioneAthayde
Gerson Peres
Ibrahim Abi-AcI{el
Jarbas lima
Prisco Viana
Talvane Albuquerque

. Valdenor Guedes

Pl/PSD/PSC
Francisco Rodrigues Augusto Farias'(ppr
Roland Lávigne De Velaspo, .

PSB/PMN
Alexandre Cardoso Pedro Valadar~s (PPB)
Nilson Gibson 1 vaga

PPS
Jairo Carneiro (PFl) Sérgio Aro!Jca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almêida
ReLÍnião: terças, quarias e quintas-feiras - 10h

, Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318~922a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente:Samey Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSOB)
2Q. Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
3Q. Vice-Presidente: Raro; Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes '

FlfUPTB

Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Chico Ferramenta.
Esthér Grossí

Jair Meneguelli
Paulo Uma (PfL)

Pedro Wils.on '

Antônio Joaquim
Cunhapma (PSDB)

Edson Ezequiel

Átila Uns
Ciro Noguelra
Darci Coelho

Jair Soares
Jairo Azi

José Rezende (PPB)
Júlio César

Maluly Netto
Mauricio Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

Alberico Filho (PRP)
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

João Colaço (PSB) ,
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgllio

Ayres da Cunha (PFL) ,
FlávíoAms

PT

PDT

PSDB

PMDB

Domingos Leonelli
José deAbreu
Koyu lha
Roberto Santos
Romm~1 Feij6
Salvador Zimbaldi

Eurlpedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wolney Queiroz

PUPSD/PSC

Augusto Farias (PPB)
Marquinho Çhedid
Pedro Canedo

PSB/PMN
Corauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra,

AryKara
Edinho Araújo
iGilvan Freire
IvandroCunha Uma

Antônio 00$ Sant()s
Benedito d~Ura ,

, BonifãciodeAndrada
Clãudio Cajado
Jair Siqueira .
Ney Lópes
PaesLandirn
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AnáJúlia
Ivan Valente

, Milton Temer'
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)



Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
SameyRlho
Vilson 8antini

PMOB
Albérico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PedoB)
Wilson Branco

PPB
Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneiro
Maria Valadão
Silvemani Santos

PSOB

José Carfos Aleluia
José Carfos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

Teima de Souza (pn

Chicão Brlgido
Inácio Arruda (PedoB)

Marcos Uma
Teté Bezerra
Valdir Colatto

Eurico Miranda
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

José Carfos Lacerda
Valdenor Guedes

Roberto Valadão
PPB

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

PSOB
Edson Soares
IIdemar Kusser

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

POT

2 vagas

Fernando Ferro (pn
Maria Valadâo

Marta Suplicy (PT)
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Cidinha Campos
Sérgio Cameiro

POT
Sérgio Cameiro Itamar Serpa (PSDB)

PL/PSO/PSC
Robson Tuma (PSL) Elton Rohnelt

PSB/PMN
Gervásio Oliveira João Golaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (pn
1Q Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2Q Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3!l Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PMOB

Agnelo Queiroz (PedoB)
Nilton Baiano

Rubens Cosac

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPB)
12. Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PPB
Affonso Camargo (PFL)

Alzira Ewerton
Dilceu Sperafico
Fausto Martello

-.JgséJanene

Antônio Kandir
.... Domingos Leonelli

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

LuIs Roberto Ponte
Maria Elvira

Sandro Mabel
1 vaga

Carfos da Carbrás
Carfos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PSOB

PMOB

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Expedito Júnior

Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Raimundo Bezerra

Cunha Uma
Nelson Otoch

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vagas

Nelson Otoch
Roberto França

Zulaiê Cobra

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

PT
B. Sá (PSDB)
GilneyViana
José Machado

Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Ura
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata



PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira - 10h
Local: Plenário. Sala 112 - Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

Antonio Feijão
Amaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders
Luiz Carlos Hauly

Anibal Gomes
Antônio do Valle

João Almeida
Paulo Ritzel

Pinheiro Landim
3 vagas

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mellão Neto
João Mendes
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

José Augusto
José Coimbra (PTB)

Anivaldo Vale
Márcio Reinaldo Moreira

Nan Souza
Roberto Campos

Rogério Silva
Waldir Dias

PT

PPB

PSOB

PMOB

Antônio Kandir
Mareio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Silvio Torres
Veda Crusius

Celso Daniel
Conceição Tavares

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)

PT

Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

POT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PUPSO/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

Edinho Bez
Gecldel Vieira Uma
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Pareianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Basílio Villani
Delfim Netto
Flávio Derzi
Francisco Domelles
Paulo Mourão (PSDB)
Sérgio Naya

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
22Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

1 vaga

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Femando Torres
José de Abreu

Osmânio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Jairo Cameiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PT

PMOB
Femando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

PCdoB

PSB/PMN
Ricardo Heráclio

Vittorio Mediolli

Elias Abrahão
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Francisco Horta

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Undberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

POT
Edson Silva Femando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC

Aldo Rebelo

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

PPB
Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (S/P) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSOB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
22Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB



Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vagas

Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genofno
Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Anfbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli

Veda Crusius

Abelardo Lupion
João Iensen

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

POT
Giovanni Queiroz
2 vagas

Maurfcio Campos
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Roravante

Antonio Balhmann
Amaldo Madeira
Arthur Virgflio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

PUPSO/PSC

PT

PSOB

José Carlos Sabóia

PMOB
Francisco Diógenes (PFL)
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari

Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - 10h
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1S Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
2S Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Upnik
Murilo Pinheiro

Sérgio Miranda

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

EnioBacci
Eurfpedes Miranda

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
MussaDemes

Ney Lopes
Os6rio Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

POT

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. IP)

PUPSO/PSC
Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

José Chaves (S/P)
PCdoB

Jurandyr Paixão (PMDB)

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confócio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson TracI (PTB)
Olavo Calheiros
1 vaga

PV
João Pizzolatti (PPB) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Unda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 31 ~9601698916955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1S Vice-Presidente: Uma Netto (PFL)
~ Vice-Presidente·: Fenando Diniz (PMDB)
SQ Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
Maurfcio Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andráde
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

BasnioVillani
Carlos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga

Carlos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
Edson Queiroz
Júlio Redecker

Marcos Medrado
Nelson Marquezelli (PTB)

PSOB
Rrmo de Castro



PSB/PMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário. Sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO OE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Franco Montora (PSDB)
12 Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDl)
32 Vice-Presidente: Haroldo Uma (PCcloB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PUPSO/PSC
Zé Gomes da Rocha

POT

PPB

Ricardo Heráclio

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch

André Puccinelli
Armando Abnio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darclsio Perondi
José Aldemir
UdiaQuinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezldio Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Agnaldo Timóteo
Alcione Athayde
Eurico Miranda
Laura Cameiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anlzio

PT

PPB

PSOB

PMOB

PSB/PMN

Chicão Brfgido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Lalre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Amaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares
1 vaga

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Ushitaro Kamia

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PedoB
Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: tel"Ç8S,-quartase q\.iil]tas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala2- .
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
32 Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
AntOnio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Dumo Pisaneschi

Femando Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (Pl)

Vilmar Rocha
1 vaga

Álvaro Valle

Adão Pretto
Milton Mendes

Márcio Fortes
Marinha Raupp

Antonio Joaquim
Edson Silva

Adylson Motta
Jofran Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Airton Dipp
José Mauricio

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

PT

PT

POT

PSOB

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)

Ary Kara
Freire Junior

Rubens Cosac
1 vaga

PUPSO/PSC

Luiz GU$hiken
Sandra Starling

Airton Dipp
José Mauricio

Costa Ferreira
Cunha Bueno
Paulo Bauer
Pedro Valadares

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
José Rezende (PPB)
Leur Lomanto

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro

Carlos Ca(dinal
Renan Kurtz

Genésio Bemardino
José Thomaz NonO
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Luçiano Zica (Pl)
Sylvio Lopes

Elton Rohnelt

De Velasco



Marta Suplicy José Pimentel POT

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Mfriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12 Vice-Presidente: Marcos Medr:ado (PPB)
22 Vice-Presidente: JoSé-Pimentél (pn
32 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
Silvio Abreu

Luiz Henrique
Mauri Sérgio

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

OIavio Rocha (PSDB)
Raimundo Bezerra

Ushitaro Kamia (PSB)
2 vagas

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

Suplentes

Atolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Lufs Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 vaga

PSOB

PMOB

PFUPTB

Titulares

PUPSO/PSC
Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN

Wilson Braga
1 vaga

Fernando Lyra

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Alberto Goldmann
Alberto Silva
AntOnio Brasil
Barbosa Neto
Canos Nelson
Darcfsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

AntOnio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
T~lmo Kirst

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenãrio, Sala 11
Teiefones:31~987~9~004nOO7

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
22 Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
32 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

Femando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga

POT

Inocêncio Oliveira Jair Siqueira
João Mellão Neto Luiz Moreira
José Canos Aleluia Manoel Castro
José Pimentel (pn Osvaldo Biolchi
Paulo Paim (pn Sergio Barcellos
Paulo Rocha (pn 1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
Michel Temer Jorge Wilson
Sandro Mabel José Thomaz NonO
Wilson Cunha (PFL) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (pn Costa Ferreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wigberto Tartucle 1 vaga

PSOB
IIdemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT

Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga

Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN
Luiz Piauhylino (PSDB) Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis



Marinha Raupp
Mario Negromonte

" Paulo Feij6
"PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo

PT
José Genorno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

POT

PUPSO/PSC
José Carlos Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
José Egyclio Francisco Rodrigues

PSB/I'MN "
,Candinho Mattos (PMDB) José Chaves (s/P)

PCdoB

Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Omar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
Joio Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel Pavan

POT

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Femando Zuppo
Matheus Schmidt
8erafim Venzon

Antônio Joaquim Airton Dipp
Eurrpedes Miranda Matheus Schmidt

PUPSO/PSC
Maurrcio Campos Expedito Júnior

PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
22 Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3!!. Vice-Presidente: Nedson Micheleti (pn

Titulares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presiqente: Mauricio Campos (PL)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
25l ViCe-Presidente: Paulo Delgado (pn
35l ViCe-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

PMOB

Antônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
José Rocha

1 vaga

Femando Lopes

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mãrio Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero Oguido

PT

POT

PPB

Célia Mendes
Nelson Meurer

Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)
PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Armando Abflio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

OdeImo Leão
Silvio Abreu

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
NanSouza
VadãoGomes

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmãrio Miranda

SUplentes

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

PPB

Elton' Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
Joio Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Titulares

PMDB

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pjzzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Wemer Wanderer

PSDB

Amaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid(PSO)
Paudemey Avelino
1 vaga

Antônio Feijão
Amaldo Madeira
Nelson Otoch

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro Welinton Faguncles

PUPSD/PSC

1 vaga



PSB/PMN

Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Mezanino, Sala 139~B

Telefone: .318-7057

PFUPTB
Canos Alberto Antonio dos Santos
Corauci Sobrinho Antonio Ueno
João Iensen Osório Adriano
Luiz Braga Vilson Santini

PMOB

Hermes Parcianello Confúcio Moura
Pedro Novais Pinheiro Landim
1 vaga 1 vaga

PPB

Eraldo Trindade Agnaldo Timóteo
Wagner Salustiano Francisco Silva
Wigberto Tartuce Gerson Peres
1 vaga 1 vaga

PSOB

Celso Russomanno Emerson Olavo Pires
Eduardo Mascarenhas Feu Rosa

PSB/PMN

, Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
, Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE À
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO - ECAD
Proposição: REQ-5/95 Autor: Eraldo Trindade

Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
19. Vice-Presidente: Canos Alberto (PFL)
29. Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
39. Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSOB)
Relator: Eraldo Trindade (PPB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL
Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
19. Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PedoB)
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDT)
39. Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares SUplentes

PMOB

Henrique Eduarcl.o Alves
Noel de Oliveira,

PFUPTB
4 vagas 4 vagas

PMOB,
3 vagas 3 vagas

PPB

Arnaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1 vaga 1 vaga

PSOB '.
Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldí

PT
Canos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wílson

POT
Vicente André Gomes. Severiano Alves .

PL/PSD/PSC
Marquinho Chedid Roland lavigne

PedoB
Ricardo Gomyde Undberg Farías

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR.i

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1195 Autor: Freire JL'ínlor

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
39. Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto·

Fernando Gonçalves
Maluly Netto .

Mauro Lopes

Freire Júnior
Geddel Vieira Uma

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Luiz Mainardi
Sandra Staning

Canos Cardinal

PT

POT

PUPSO/PSC

Welington Fagundes

Chico Vigilante
Paulo Rocha

De Velasco

Antônio Joaquim



PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: SeIViço de CPI- Anexo 11- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLlTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, fNCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12. Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22. Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3!1. Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Aracely de Paula Iberê Ferreira
Bonifácio. de Andrada Paes Landim
José Santana de Vasconcellos Pedrinho Abrão
Mendonça Filho Ricardo Barros
Corauci Sobrinho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMOB
João Almeida Barbosa Neto
Nicias Ribeiro Chicão Brígido
Olavo Calheiros Marisa Serrano
Roberto Valadão Maurício Requião
Ubaldo Correa Tetê Bezerra
Marcelo Barbieri Wilson Branco

PPB

Alzira Ewerton Amaldo Faria de Sã
Jarbas Uma Cunha Bueno
José Janene José Unhares
Prisco Viana Osvaldo Reis
Romel Anízio Ricardo Izar

PSOB
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Aécio Neves
Feu Rosa Paulo Feij6
Silvio Torres Zé Gerardo

PT

João Paulo José Genoino
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

POT

Coriolano Sales ~nio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

Jorge Wilson laire Rezende
PPB

Amaldo Faria de Sá Célia Mendes
José Unhares Edson Queiroz
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSOB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT
José Pimentel Femando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

POT
Ciclinha Campos Vicente André Gomes

PUPSO/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: SeIViço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE

POSS(VEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

ProposlçAo: REQ-3195 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Ayres da Cunha Aroldo Cedraz
Femando Gonçalves Duilio Pisaneschi
Jaime Martins Pedro Corrêa
José Rocha Ursicino Queiroz

PMOB

Aníbal Gomes Chicão Brígido
Barbosa Neto Jorge Tadeu Mudalen
José Pinotti Saraiva Felipe

PPB

Moacyr Andrade Basflio Villani
SaJatiel Carvalho Célia Mendes
Waldir Dias Jorran Frejat

PSOB
Elias Murad Rommel Feij6
Jovair Arantes Tuga Angerami

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
José August9 Humberto Costa

POT

Serafim Venzon Itamar Serpa (PSDB)

Pedro Canedo
PUPSO/PSC

José Egydio



PUPSD/PSC Matheus Schmiclt Wolney Queiroz

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid PUPSD/PSC

Aldo Arantes

Pedro Canedo

Antônio Brasil
EdinhoBez

Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Casac
Ubaldo Correa

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Júlio Redecker
Marconi Perillo
VadãoGomes

Femando Torres
Mário Fortes

Roberto Brant
Silvio Torres

Gonzaga Patriota

SUplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
1 vaga

PT

PPB

PSDB

PMDB

PedoB

PSB/PMN

Sérgio Miranda

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A
Ala Nova
Telefones: 318-6874f106617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEe-0175196 Autor:. Poder Executivo
Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
2R Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Alberto Goldman
Cássio <?\lnha Uma
José LUIZ Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte

Basnio Villani
Francisco Dornelles
João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

PSB/PMN Marquinho Chedid

Femando Lyra José Carlos Sabóia

PedoB Nilson Gibson

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais: Anexo li-saia 12O-B-AJa
Nova
Telefones: 318-706717066f1052

COMISSÃO ESPECIAL.
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares SUplentes

PFUPTB

Albérico Cordeiro Adauto Pereira
Aracely de Paula Alceste Almeida
Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Ciro Nogueira Carlos da Carbrás
Cláudio Cajado Efraim Morais
José Rezende Hilário Coimbra
Paulo Uma Mauro Fecury

PMDB
Candinho Mattos AnfbaJ Gomes
Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen
Ivo Mainardi José Aldemir
Maria Elvira Noel de Oliveira
Sandro Mabel Pinheiro Landim
Silas Brasileiro Wilson Cignachi

PPB

Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Gerson Peres José Carlos Lacerda
Ricàrdo Izar Marcos Medrado
Silvernani Santos Nelson Meurer
1 vaga Wagner Salustiano

PSDB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgnio Neto Domingos Leonelli
Nelson Otoch Marinha Raupp
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PDT
Femando Lopes ~nio Bacci



Ubaldino Júnior

3 vagas

Cipriano Corrêa
Jovair Arantes
Rommel Feijó

Antônio Kandir
Jayme Santana

Fernando Diniz
Pedro.Novais

Pinheiro Landim

Célia Mendes
Dilceu Sperafico

Ricardo Izar

Augusto Viveiros
Corauci Sobrinho

João Mendes
Manoel Castro

PT

PT

PPB

PSOB

PMOB

Jorge Anclers
Roberto Santos
Sebastião Madeira

Humberto Costa·
João Fassarella
Marta Suplicy

Alexandre Cardoso

POT
Silvio Abreu Cidinha Campos
Vicente Andre Gomes Giovanni Queiroz

PUPSO/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSB/PMN

Ayres da Cunha
José Borba
José Carlos Vieira
Saulo Queiroz

Presidente: Ayres da Cunha (PFL)
1º Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2lI. Vice-Presidente: Luiz Carlos HauJy (PSDB)
3º Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Antônio do Valle (PMDB)

Titulares Suplentes. ,

PFUPTB

PedoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 - Salas 131 C/135C
Ala Nova
Telefones: 318-7066fl06717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N248-A, DE 1995,
QUE ACRESCENTA AO INCISO 11, DO ART. 192,
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A EXPRESSÃO
"RESSEGURO" APÓS A PALAVRA "SEGURO".

Proposição: Peo-48195 Autor: Cunha Bueno e
Outros

Antônio do Valle
Homero Oguido
Luis Roberto Ponte

Herculano Anghinetti
Luiz Carlos Hauly

Cunha Bueno
Flávio Derzi
Roberto Campos

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Armando Abnio
Fernando Gomes

Nilton Baiano
Saraiva Felipe

Roberto Rocha
1 vaga

Alexandre Ceranto
Dumo Pisaneschi

Eliseu Moura
Jairo Azi

José Coimbra
Pedro Corrêa

Ursicino Queiroz

Alcione Athayde
Talvane Albuquerque

Wagner Salustiano
2 vagas

PPB

PSOB

PMOB

POT

PSB/PMN

PUPSO/PSC

~érgio Guerra

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Francisco Horta

André Puccinelli
José Pinotti
Laire Rosado
Raimundo Bezerra
Rubens Cosac
zaire Rezende

Adylson Motta
Jofran Frejat
~sé Unhares
Moacyr Andrade
'Waldir Dias

PedoB
Haroldo Uma Sérgio Miranda
Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 131C/135C 
Ala Nova
Telefones: 318-7067fl06617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N2 32-A, DE 1995,
QUE "MODIFICA A REDAÇÃO DO ARTIGO 196

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL (VISANDO
SUBSnTUIR A UNIVERSALIZAÇÃO E

GRATUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERViÇO
.. DE SAÚDE POR OUTRO REGIME A

SER ESTABELECIDO EM LEI
Presidente: Deputado cartos Magno (Bloco PFUPTB-SE)
19. Vice-Presidente: Deputado Antônio. Joaquim Araújo
(Bloco PFLlPTB-MA)
2º Vice-Presidente: Deputado Roberto Santos
(PSDBlBA)
39. Vice-Presidente: Deputado Moacyr Andrade (PPB/AL)
Relator: Deputado José Pinottii (PMDB/SP)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Antônio Joaquim Araújo
Ayres da Cunha
.Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes

.José Rocha
Roberto Jefferson

Carlos Mosconi B. Sá José Pimentel Luciano Zica



PSB/PMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11,- Salas 131-C/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-706717066/7052 i

. COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃo FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12. Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3!l. Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Benito Gama ,Alexandre Ceranto
Félix Mendonça Augusto Viveiros
VilmarRocha Efraim Morais
Ney Lopes Moisés Upnik
Paes Landim Osório Adriano
Saulo Queiroz Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

PMDB

Edinho Bez Antônio do Valle
Gonzaga Mota Marcos Uma
José Thomaz NonO Paulo Ritzel
Jurandyr Paixão 3 vagas
Luis Roberto Ponte
SUas Brasileiro

PPB
Anivaldo Vale Cunha Bueno
BasnioVillani Laprovita Vieira
Francisco Dornelles Luciano Castro
José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Valdomiro Meger Roberto Campos

PSDB
Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Herculano Anghinetti
Luiz Carlos Hauly Márcio Fortes

PT
José Fortunati AnaJólia

José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PUPSD/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PCcIoB

Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Snvio $ousada Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11-Sala 120-8- AJa
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL nll4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12. Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2!l. Vice-Presidente: Régi!S de Oliveira (PFL)
3!l. Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares SUplentes

PFUPTB

Miguel Rossetto

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

Fernando Diniz
Gilvan Freire·

Oscar GoIdoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

JOsé Jorge
Luiz Barbosa

PT

PSDB.

PUDB

. PPS

Adhemar de Barros Alho
Adylson Motta

Raimundo Santos
1 vaga

Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
Severino Cavalcanti

Dilso Sperafico
Jorge Tacleu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
ValdoJ'11iro Meger
1 vaga

Milton Mendes

Régis de Oliveira
Vittorio Medioli

Tilden Santiago

Marquinho Chedid

PDT
Vicente Andre Gomes

PUPSD/PSC
Luiz Buaiz

Luiz Gushiken

Cidinha Campos



Sandra Starling Waldomiro Fioravante Marta Suplicy Humberto Costa

PUPSO/PSC

Roland Lavigne José Egydio

PSO/PMN

Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PedoB

Undberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo "-Salas 131-C/135-G
Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS H(DRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
lQ Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
~ Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)'

Titulares Suplentes

PFUPTB

POT

Eurfpedes Miranda Fernando Lopes
PUPSO/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PedoS

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11 Salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

Ne 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POL(TICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS

Proposição: PL nG-4.591/94 Autor: Senado Federal

Presidente: Larre Rosado (PMDB)
1~ Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
29. Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
39. Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Alexandre Ceranto Antônio Geraldo
Fernando Gonçalves Arolde de Oliveira
Luiz Moreira Benedito de Ura
Maluly Netto Betinho Rosado
Paulo Cordeiro Eliseu Resende
Pedro Corrêa João Iensen
Ursicino Queiroz Philemom Rodrigues

PMOB

Chicão Brígido André Puccinelli
Edinho Araújo Luiz Fernando (PSDB)
Euler Ribeiro Nicias Ribeiro
Larre Rosado 3 vagas
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Antonio Jorge Carlos Airton
Laura Cameiro Carlos Camurça
Maria Valaclão Felipe Mendes
Valdenor Guedes Rogério Silva
Wagner Salustiano Valdomiro Meger

PSOB

Elias Murad B.Sá
Sebastião Madeira Eduardo Barbosa
Tuga Angerami Eduardo Mascarenhas
Vanessa Felippe Jovair Arantes

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Esther Grossi Gilney Viana

Antônio Joaquim
Eurfpedes Miranda

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaca

Arnon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

SnvioAbreu

Augusto Farias

POT

PMOB

PPB

PSOB

PT

POT

PUPSO/PSC

PSB/PMN

2 vagas

Albérico Cordeiro
Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga

Freire Júnior
Pinheiro Landim

1 vaga

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt



Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1Q Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32. Vice-Presidente: Antônio Jorge (PPB)
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Carlos Sabóia Ushitaro Kamia
Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARAGRAFO 12. DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1Q Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

Cláudio Cajado Carlos Alberto
Eliseu Moura Osório Adriano
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMOB
José Aldemir Albérico Rlho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB
Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo (PSDB) Roberto Balestra

PSOB

Alexandre Santos Fernando Torres
Nelson Otoch José de Abreu

PT
Fernando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

POT
LeonelPavan José Maurício

PL/PSO/PSC
Eujácio Simões 1 vaga

PSB/PMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
1.ocaI: Serv. Qxn. Esp. -Anexo 11-saas 131-G'135-C-Pav. &.p.
Telefone: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
PARA ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (pDn
1Q Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3Q Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Benito Gama Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Alberto Carfos Magno
José Tude Félix Mendonça
Manoel Castro Júlio César

PMOB
Albérico Filho Mauri Sérgio
Luís Roberto Ponte Wilson Branco
Sandro Mabel 1 vaga

PPB
Célia Mendes Cleonâncio Fonseca
José Rezende Laura Carneiro
Maria Valaclão 1 vaga

PSOB

José Aníbal Antônio Balhmann
Mário Fortes Roberto Brant

PT

Conceição Tavares Carlos Santana
Miguel Rossetto Jair Meneguellí

POT
Miro Teixeira Femando Zuppo

PL/PSO/PSC
Ronivon Santiago Pedro Canedo

PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carlos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11- Salas 131-C/135/C
Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9-1, DE 1995,

QUE "ACRESCENTA PARÃGRAFO ÚNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

ONCENTlVO AO TURISMO)
Proposição: PEC-9/95 Autor: Ricardo Herãcllo

e Outros
Adauto Pereira
Antônio Geraldo

Aroldo Cedraz
Jairne Fernandes



PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso I
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala
Nova
Teletbnes: 318-687417052

COMISSAO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC.Q133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
1~ Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
~ Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
Relator. Salomão Cruz (PFL)

BLOCO PSB/PMN

Ac:lelson ~Ivador

BLOCO PUPSO/PSC

Titulares Suplentes

PFUP1'B
Alceste Almeida Átila Uns
Carlos da Carbrás Hilário Coimbra
Salomão Cruz João Ribeiro
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

PMOB
Antônio Brasil Luiz Fernando
Confúcio Moura Olávio Rocha
João Thomé Mestrinho Udson Bandeira

PPBi
Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Carlos Camurça
Valdenor Guedes Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOS
Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

FI
Domingos Outra Ivan Valente
GilneyViana Marta Suplicy

POT:
Antônio Joaquim Giovanni Queiroz

PUPSO/PSC
Elton Rohnelt Expedito Júnior

Alexandre Ceranto
Dumo Pisaneschi

Ayres da Cunha
Carlos Magno

PSB/Pp,,1N
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B- Ala Nova
TeJetbnes:318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFEijlR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nl!.169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E QARTIGO 198 DA

CONSTlTUIÇÃQ FEDERAL,
E PREV~ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A NíVEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS
PARA ~ANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FilANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Proposição: PEC.Q169i93 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1~ Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2~ Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
~ Vice-Presidente: Fernando Gomes (PMDB)
Relator. Darcfsio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

DeWelasco

Fernando Ferro
José ~chado

Pedro Wílson

LuIZ Braga
Philemon Rq,drigues

Salomão Cruz
~Tude

UrsicinoQueiroz

Edinh~ Araujo
João Natal

Jorg~Wilson

Jos~ Priante
Nicia$ Ribeiro
Wag",,"'r Rossi

Ez!dio pinheiro
Jo~Leão

Jorge Anc:lers
Saulo Queiroz (PFL)

Magno Bacelar (S/P)
Renan Kurtz

PT

POT

PPB

Adyl~n Motta
Mário de Oliveira
Roberto alestra

Talvane Albuqu,erque
Welson Gasparini!(PSDB)

PSOB

PMOB

Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Beta Lélis

Francisco Rodrigues

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda



PSDB
Carlos Mosconi B.Sá
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo
Osmânio Pereira Sebastião Madeira

PT
Eduardo Jorge Artindo Chinaglia
Humberto Costa José Fritsch
José Augusto Marta Suplicy

POT

Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

PUPSD/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN
Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PedoS

Agnelo Queiroz Jandira Feghali
Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
!"tlva
Telefones: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃON!l84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro
Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL)
1º- Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)

.2º- Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
3Q Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (PT)

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Femando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abflio
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Femando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PMOB

PPB

Fátima Pelaes .
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Corrêa

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anfbal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

Relatora: Deputada Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Alberto Hugo Lagranha
Carlos da Carbrás Jaime Fernandes
Eliseu Moura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa

PMOB
Elcione Barbalho Cássio Cunha Uma
Olávio Rocha (PSDB Euler Ribeiro
Paulo Titan 1 vaga

PPB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgflio Roberto França

PT
Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

POT
Wolney Queiroz Wilson Braga

PUPSO/PSC

Francisco Rodrigues Ronivon Santiago
PSB/PMN

Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da $i1va Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-706617061

COMISS~O ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2.46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEe-46/91 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
2º- Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto



Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Theodorico Ferraço
1 vaga'

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
J1demar Kussler
Sylvio l.opes

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 vagas

PPB
Alcione Athayde

Jarbas Uma
Júlio Redecker

Marcos Medrado
Rogério Silva

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jair Siqueira
Jairo Carneiro
Mauricio Najar
Vicente Cascione

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Costa Ferreira
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

Átila Uns
Benedito de Ura

João Iensen
Leur Lomanto

Philemon Rodrigues
1 vaga

PMOB
Elias Abrahão

Hélio Rosas
Luiz Fernando (PSDB)

Marcos Uma
2 vagas

PPB
Marconi Perillo

Nelson Marchezan
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PSOB

PUPSO/PSC
De Velasco José Egydio

PSB/PMN

POT
Eurlpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu

PBdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo" -Salas 131
Cl135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7D66f7D67/7D52

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER Ã PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N2- 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Proposição: PEc-96192 Autor: Hélio Bicudo

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
3Q Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator. Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- Salas 131-e/135-e - Ala Nova
Telefones: 318-7D67f7D6617D52

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6!!. E P. AO ARTIGO 89- DO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSIT.ÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO AS PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇAo,

A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEc-188194 Autor: zaire Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator. Darci Coelho (PFL)

PT
Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Gonzaga Patriota

Bonifácio de Andrada

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Adelson Salvador

Antônio dos Santos

Almino Affonso
lldemar Kussler
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

Ênio Bacci
Silvio Abreu

De Velasco

José Carlos Sabóia

Ayrton Xerez
Danilo de Castro

Eduardo Mascarenhas
Edson Soares

PT
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

POT
Coriolano Sales

Matheus Schmidt
PUPSO/PSC

Francisco Rodrigues
PSB/PMN

Gonzaga Patriota
PedoB



PUPSO/PSC

Gilney Viana Inácio Arruda (pedoS)
José Pimentel Pedro Wilson

por
Eurfpedes Miranda Sil\no Abreu

Titulares

Darci Coelho
Frànclsco Diógenes
PaeS làndin'l
Paulo Heslander

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Augusto Nardes
Jair Bolsanara
Marcos Medrado
1 vaga

Sylvio Lopes
Tuga Angerami

Suplentes

PFUPTB

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PMOB

Rita Camata

2 vagas
PPB

Anivaldo \.fale
Amaldo Faria de Sá

Renato Johnsson
1 vaga

PSOB

Feu Rosa
Roberto Brant

PT

Euler Ribeiro
José Aldemir
Lídia Quinan
Marisa Serrano
Remi Trinta

I Rita Camata

Arnaldo Faria de Sá
! Laprovita Vieira

Mário Cavallazzi
, Prisco Viana

Renato Johnsson

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

PMOB

Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves

Mauri Sérgio
Olavo Calheiros

2 vagas

PPB

Célia Mendes
Pedro Valadares

Valdenor Guedes
2 vagas

PSOB

Carlos Mosconi
Arnaldo Madeira

Feu Rosa
Osmãnio Pereira

PT

Arlindo Chinaglia
Humberto Costa

José Pimentel

POT

Eujácio Simões
PSB/PMN

Expedito Jünior Eurípedes Miranda
Wilson Braga

Cidinha Campos
Silvio Abreu

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo l1-8ala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N21, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)"

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
~: Serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-G/135-C - Ala
~a

Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~33-A, DE 1995,

QUE "MODIFICA O SISTEMA DE
PREVID~NCIA SOCIAL, ESTABELECE

NORMAS DE TRAN~IÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS".

Proposição: PEe-33/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PUPSO/PSC

PSB/PMN

Pedro Canedo

Ubaldino Júnior

Augusto Viveiros
César Bandeira
Fátima Pelaes
Jair Siqueira
Jair Soares
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Álvaro Gaudêncio Neto
Duflio Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Manoel Castro
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Proposição: PEe-163/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator. Ney Lopes (PFL)



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
~2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEc-2/95 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1Q Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2Q Vice-Presidente: B. Sá (PSDB)
3Q. Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
B. Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB)

PT

Titulares

PFUPTB

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Marcio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

P$OB

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

PT

Suplentes

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Uma

VilmarRocha

Anfbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvemani Santos
1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Yeda Crusius

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 vaga

PMDB

PPB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli.

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Uma

2 vagas

Padre Roque
Paulo Bernardo
TeIma de Souza

Hélio Bicudo
João Fassatella Milton Temer
José Machado

Sandra Starling Coriolano Sales

Eujácio Simões

POT

PL/PSD/PSC

Marcelo Déda
Sandra Starling

~nio Bacci

Expedito Júnior

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo 11- Salas 131-G'135-C- Ala
Nova
Telefones: 318-7061f706517052

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda

PUPSD/PSC

PSB/PMN

PedoB

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

PSB/PMN
José Carlos Sabóia Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo l1-8alas 131-e/135-e
Ala Nova
Telefone: 318-706717066f7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Gilney Viana (pn
Sebastião Madeira (PSDB)



Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFl)
Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo \I - Sala 131-G
-Ala Nova
Telefones: 318-706617065/7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)

Albérico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (PSDB)
Ivo Mainardi (PMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Aroldo Cedraz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- Salas 131
C/135-G - Ala Nova
Telefones: 318-706517061



EDIÇÃO DE HOJE: 264 PÁGINAS


