
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONALDIÁRIO
ANO XLVIII - N~ 16 QUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 1993

SEÇÃO I

BRASÍLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1- ATA DA 20' SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, MA
TUTINA, DA 7' SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDI~

NÁRIA DA 49~ LEGISLATURA EM 2 DE FEVEREIRO
DE 1993.

I -' Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente

OFÍCIO

N? 3/93 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães,
solicitando seu desligamento da função de Coordenador
da Procuradoria Parlamentar.

REQUERIMENTO

- Do Senhor Deputado José Luiz Clerot, solicitando
dispensa da função de membros da Procuradoria Parla
mentar.

IV - Breves comunicações

PINGA FOGO DE OLIVEIRA - Comercialização
da safra agrícola de 199211993 do Estado do Paraná

NILSON GIBSON - Irregularidades no âmbito da
Superintendência da Rede Ferroviária Federal S. A., do
Estado de Pernambuco.

PRESIDENTE (Waldir Pires) - Convocação dos De
putados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

JORGE UEQUED - Apoio do orador à candidatura
do Deputado Odacir Klein para a Presidência da Casa.

JOSÉ DIOGO - Críticas ao movimento separatista
no País.

ALCIDES MODESTO - Considerações do orador
sobre a proposta governamental relativa à fixação dos ní
veis das tarifas de energia elétrica.

PRESIDENTE (Waldir Pires) - Convocação dos De
putados a,plenário para apreciação da Ordem do Dia.

JOSE CARLOS ALELUIA - Apreciação pela Casa
da proposta governamental referente à fixação dos níveis
das tarifas de energia elétrica.

ARNO MAGARINOS - Posicionamento do orador,
contrário à criação do Imposto Provisório sobre Movimen
tação Financeira.

REGINA GORDILHO - Posicionamento da orado
ra, favorável à manutenção do sistema presidencialista de
governo no País.

OSVALDO BENDER;- Posicionamento do orador,
contrário à criação do Imposto Provisório sobre Movimen
tação Financeira.

PRESIDENTE (Waldir Pires) -Convocação dos De
putados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

CYRO GARCIA - Posicionamento da bancada da
Convergência Socialista diante da eleição çla nova Mesa
Diretora da Casa.

MAVIAEL CAVALCANTI - Pagamento dos débi
tos das Prefeituras Municipais para com a Previdência So
cial e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

MARCELO BARBIERI - Apreciação pela Casa da
proposta governamental de fixação dos níveis das tarifas
de energia elétrica.

LUIZ GIRÃO - Apreciação pela Casa da proposta
governamental de fixação dos níveis das tarifas de energia
elétrica.

FRANCISCO RODRIGUES - Artigo "Nordestinos
Sanguessugas", do escritor Austregésilo de Athayde, publi
cado no jornal Correio Braziliense.

GERSON PERES - Defesa da aprovação da pro
posta governamental de fixação dos níveis das tarifas de
energia elétrica.
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DÉRCIO KNOP -Artigo "A missão que lhes cabe",
publicado no jornal O Estado de S. Paulo.

VICTOR FACCIONI - Reforma fiscal.
PASCOAL NOVAES - Escalada da violência no

País.
GILVAM BORGES - Utilização dos recursos natu

rais da Amazônia.
OSVALDO MELO - Representação política nacio

nal.
SÉRGIO SPADA - Fundação do Partido Progres

sista - PP
CARLOS SCARPELINI - Venda de material esco

lar pela Fundação de Assistência ao Estudante - FAE.
BENEDITA DA SILVA - Relatório final da Polícia

Militar sobre o massacre de presidiários na casa de detenção
de São Paulo.

JOÃ9 PAULO - Dívida pública interna.
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS - Trans

curso do 41° aniversário da Rádio Itatiaia, de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais.

REDITÁRIO CASSOL - Inconveniência da criação
de novos tributos.

JONES SANTOS NEVES - Necessidade de reorien
tação da programação das emissoras de televisão do País.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Conveniência de ex
tensão ao Sistema Financeiro Nacional da cobrança da con
tribuição do Finsocial.

JOSÉ EGYDIO - Transcurso do 1600 aniversário
de emancipação político-administrativa de Nova Iguaçu,'
Estado do Rio de Janeiro. "

EDÉSIO FRIAS - Transcurso do 1110 aniversário
de emancipação político-administrativa de Santo Antônio
de Pádua;Estado do Rio de Janeiro.

MATHEUS IENSEN - Apoio à candidatura do De
putado Inocêncio Oliveira à Presidência da Casa.

JACKSON PEREIRA - Necessidade de maior fisca
lização dos passeios turísticos realizados em jangadas no
litoral nordestino.

V - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: CARDOSO ALVES
E OUTROS, FÁBIO FELDMANN, LÚCIA VÂNIA, CI
DINHA CAMPOS, JACKSON PEREIRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação, em turno
único, do Projeto de Lei no 3.497-B, de 1993.

Votação de subemenda substitutiva do Relator desig
nado pela Mesa em substituição à Comissão de Minas e
Energia, ao Substitutivo da Comissão ressalvados os desta
ques.

Aprovado.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados MARCELO BARBIERI, CARDOSO ALVES,
LUIZ SALOMÃO, MARCELO BARBIERI, GERSON
PERES, CYRO GARCIA, GERSON PERES, MARCE
LO BARBIERI, GERSON PERES, MARCELO BAR
BIERI, LUIZ SALOMÃO, GERSON PERES, MARCE
LO BARBIERI, JOSÉ THOMAZ NONÔ.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento do
pedido de destaque de autoria do Deputado Gastone Righi.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GASTONE RIGHI,.MARCELO BARBIERI.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque para votação em separado da Emenda nU 37, de
autoria do Deputado Gastone Righi.

Usaram da palavra, pela ordem, q Sr. Deputado
MARCELO BARBIERI.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento do
pedido do autor para retirada do destaque relativo à Emen
da n° 37.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento dos
pedidos de retirada de destaques de autoria dos Deputados
Adroaldo Streck, Alcides Modesto e Antônio Morimoto.

Requerimento de destaque para votação em separado
do art. 15 de submenda do Relator.

Votação da matéria destacada. Aprovada.

Usaram da palavra, durante a"votação, os Srs. Depu
tados SANDRA CAVALCANTI, GENEBALDO COR
REIA, MARCELO BARBIERI, GENEBALDO COR
REIA, GERSON PERES, SlDNEY DE MIGUEL,
ADROALDO STRECK, JONES SANTOS NEVES, JO
SÉ FORTUNATI, SOCORRO GOMES, Luís EDUAR
DO, ELíSIO CURVO, GENEBALDO CORREIA,
Luís EDUARDO, NELSON MARQUEZELLI, LUIZ
SALOMÃO, ROBERTO FRANCA, Luís EDUARDO,
JOSÉ MARIA EYMAEL, LUIZ CARLOS HAULY,
ROBERTO FREIRE.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do
pedido de verificação formulado pelo Deputado Gerson
Peres.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados JOSÉ FORTUNATI, ADROALDO STRECK, GE
NEBALDO CORREIA, LUIZ GIRÃO, GERSON PE
RES, ELÍSIO CURVO, ROBERTO FREIRE, JOSÉ
SERRA, ISRAEL PINHEIRO, CARRION JÚNIOR,
GERMANO RIGOTTO, ADROALDO STRECK, ETE
VALDO NOGUEIRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque para votação em separado da Emenda
no 13, de autoria do Deputado VIctor Faccioni. Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados MARCELO BARBIERI, VICTOR FACCIONI,
ROBERTO FREIRE, GENEBALDO CORREIA, GER
SON PERES, JOSÉ FORTUNATI, LUIZ GIRÃO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento dos
pedidos de retirada de destaques de autoria dos Deputados
Alcides Modesto e Antônio Morimoto.

Votação da redação final. Aprovada.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação, em se
gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição no
48-D, de 1991, ressalvados os destaques.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados JOSÉ FORTUNATI, GENEBALDO CORREIA,
Luís EDUARDO, JOSÉ SERRA, JOSÉ LUIZ MAIA,
ALDO REBELO, JONES SANTOS NEVES, JOSÉ MA
RIA EYMAEL, LUIZ CARLOS HAULY, ÉDEN PE
DROSO, ROBERTO FREIRE, NELSON MARQUE
ZELLI, RICARDO FIÚZA, JOSÉ THOMAZ NONÔ,
DÉLIO BRAZ, MARIA LAURA, ROBERTO FREIRE,
GASTONE RIGHI, ALDO REBELO, CIDINHA CAM
POS, ELIEL RODRIGUES.
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PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aprovada, em se
gundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n9 48-D, de 1991, ressalvados os
destaques.

Votação de requerimento de preferência para votação
dos destaques referentes ao art. 2° Aprovado. Requeri
mento de Destaque n9 5 para votação em separado do
art. 2° da Proposta de Emenda à Constituição no 48-D,
de 1991.

Votação da matéria destacada. Aprovada.
Usaram da palavra, durante a,votação, os Srs. Depu

tados CHAFIC FARHAT, JOSE MARIA EYMAEL,
BENITO GAMA, GASTONE RIGHI, JOSÉ LUIZ
MAIA, GENEBALDO CORREIA, JOSÉ FORTUNA
TI, JONES SANTOS NEVES, ALDO REBELO, Luís
EDUARDO, MORONI TORGAN, JOSÉ CARLOS
VASCONCELLOS, LUIZ PIAUHYLINO, JOSÉ LUIZ
MAIA, LUIZ CARLOS HAULY, SÉRGIO AROUCA,
ÉDEN PEDROSO, ROBERTO FREIRE, JOSÉ MARIA
EYMAEL, ROBERTO FREIRE, JOSÉ MARIA EY
MAEL, Luís EDUARDO, ROBERTO FREIRE, JA
BES RIBEIRO, VALDOMIRO LIMA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Comunicação ao
Plenário sobre realização, após o encerramento da votação
da Proposta de Emenda à Constituição no 48-D, de 1991,
de sessão destinada à eleição da nova Mesa Diretora da
Casa.

Usara}TI da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tado~ LUIS EDUARDO, GENEBALPO CORREIA,
JOSE FORTUNATI, AMAURY MÜLLER.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento dos
pedidos de retirada dos destaques dos Deputados Luís
Eduardo e José Luiz Maia referentes ao parágrafo 20 do
art. 2° da Proposta de Emenda à Constituição n° 48-D,
de 1991.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Luís
Eduardo.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque n° 10 para votação em separado da expressão
"e VI, nem o disposto no parágrafo 50 do art. 153 da
Constituição", constante do parágrafo 20 do art. 2° da Pro
posta de Emenda à Constituição no 48-D, de 1991.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
Nan Souza, Luis Eduardo.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da maté;
ria destacada.

Aprovada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados ROBERTO MAGALHÃES, ALOIZIO MERCA
DANTE, LUIZ CARLOS HAULY, GASTONE RIGHI,
LUIZ CARLOS HAULY, ROBERTO MAGALHÃES,
JOSÉ SERRA, LUIZ SALOMÃO, GENEBALDO
CORREIA, Luís EDUARDO, FRANCISCO DORNE
LLES, ALDO REBELO, JOSÉ MARIA EYMAEL, RE
GINA GORDILHO, NELSON JOBIM, ROBERTO
FREIRE, LUIZ PIAUHYLINO, LUÍS EDUARDO,
N~LSON MARQUEZELLI; PAULO MANDARINO,
SERGIO AROUCA, GETULIO NEIVA, EDEN PE
DROSO, EDSON SILVA, REGINA GORDILHO, JO
SÉ FORTUNATI, JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS,

J LUIZ CARLOS HAULY, GASTONE RIGHI, GENE-

BALDO CORREIA, EDEN PEDROSO, ROBERTO
FREIRE, JOSÉ SERRA, NELSON MARQUEZELLI,
JOSÉ SERRA, SARNEY FILHO, JABES RIBEIRO,
CARDOSO ALVES. '

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque n° 14, de autoria do Deputado José
Luiz Maia. Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votaç~o, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, JOSE FORTUNATI,
EDEN PEDROSO, ROBERTO FREIRE, ERALDO TI
NOCO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque supressivo n° 1 para votação em separado da ex
pressão "a partir de 1° de janeiro de 1993", constante do
art. 59 da Proposta de Emenda à Constituição no 48-D,
de 1991.

Votação da matéira destacada. Rejeitada.

Usararp. da palavra, durante a votação, os Srs. Depu,
tados JOSE SERRA, GENEBALDO CORREIA, JOSE
FORTUNATI, JOSÉ LUIZ MAIA, LUIZ PIAUHYLI

.NO, GASTONE RIGHI, PAULO MANDARINO, LUIZ
CARLOS HAULY, LUÍS EDUARDO,JABES RIBEI
RO, AGOSTINHO VALENTE, GASTONE RIGHI, JÚ
LIO CABRAL, JORGE TADEU MUDALEN.

PRESIDENTE (Itsen Pinheiro) ........; Requerimento de
destaque no 4 para votaç50 em separado do art. 5° da Pro
posta de Emenda à Constituição no 48-D, de 1991.

Votação da matéria destacada. Aprovada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados HÉLIO ROSAS, ROBERTO FREIRE, JOSÉ
LUIZ MAIA, JOSÉ FORTUNATI, LUIZ CARLOS
HAULY, JOSÉ MARIA EYMAEL, EDEN PEDROSO,
ARTUR DA TÁVOLA, JONES SANTOS NEVES, GE
NEBALDO CORREIA, LUIZ PIAUHYLINO, LUÍS
EDUARDO, ALDO REBELO, NELSON MARQUE
ZELLI, ROBERTO FREIRE, JOSÉ FORTUNATI,

. EDEN PEDROSO, JABES REBELO, ROBERTO
FREIRE, AGOSTINHO VALENTE, BETH AZIZE,
LUÍS EDUARDO, GENEBALDO CORREIA, LUÍS
EDUARDO, NELSON MARQUEZELLI, JOSÉ LUIZ
MAIA, ROBERTO FREIRE, NELSON MARQUEZE
LI;-I, GENEBALDO CORREIAJ JOSÉ GENOÍNO, JO
SE VICENTE BRIZOLA, JOSE LUIZ MAIA, GENE
BALDO CORREIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque no 27, para votação em separado de dispositivo
constante do art. 1° da Proposta de Emenda à Constituição
no 48-D, de 1991.

Votação da matéria destacada. Rejeitada.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, ROBERTO FREIRE,
JOSÉ FORTUNATI, LUÍS EDUARDO, SÉRGIO
GAUDENZI, LUIZ PIAUHYLINO, JOSÉ LUIZ
MAIA, JOSÉ SERRA, ALDO REBELO, LUIZ CAR
LOS HAULY, GERSON PERES, JOSÉ LUIZ MAIA,
ROBERTO FREIRE, JOSÉ SERRA, ROBERTO FREI
RE, PRISCO VIANA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Prejudicado o des
taque no 28, de autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly.
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Requerimento de destaque n9 29, para votação em
separado do parágrafo 29 e seus incisos do art. 173 da
Constituição Federal.

Votação da matéria destacada. Rejeitada.
Usaram da palavra, duran!e a votação, os Srs. Depu

tados ALDO REBELO, JOSE FORTUNATI, GASTO
NE RIGHI, GENEBALDO CORREIA, JOSÉ MARIA
EYMAEL, JONES SANTOS NEVES, JOSÉ LUIZ
MAIA, JOSÉ SERRA, NELSON MARQUEZELLI,
Luís EDUARDO, LUIZ PIAUHYLINO, EDEN PE
DROSO, LUIZ CARLOS HAULY, AUGUSTO CAR
VALHO, ROBERTO FREIRE, EDEN PEDROSO,
MENDES RIBEIRO, NELSONMARQUEZELLI, LUÍS
EDUARDO, ALDO REBELO, JOSÉ FORTUNATI,
LUIS EDUARDO, GERSON PERES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento de
destaque n9 15, para votação em separado do art. 102,
constante do art. lodo substitutivo à Proposta de Emenda
à Constituição n9 48-D, de 1991.

Votação da matéria destacada. Aprovada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados HÉLIO BICUDO, PAULO PAIM, LUÍS EDUAR
DO, NELSON MARQUEZELLI, NESLON JOBIM, JO
SÉ LUIZ MAIA, SÉRGIO GAUDENZI, JOSÉ MARIA
EYMAEL, JOSÉ SERRA, JONES SANTOS NEVES,
ALDO REBELO,'GASTONE RIGHI, LUIZ PIAUHY
LINO, ROBERTO FREIRE, LUIZ CARLOS HAULY,
HÉLIO BICUDO, NELSON MARQUEZELLI, CHICO
VIGILANTE, PAES LANDIM, NELSON MARQUE
ZELLI, JOSÉ FORTUNATI, JOSÉ FORTUNATI,
LUIZ CARLOS HAULY.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da reda
ção final.

Aprovada.
Convocação de sessão preparatória para eleição do

Presidente da Câmara dos Deputados.

VI - Encerramento
1- ATA DA l- SFSSÃO PREPARATÓRIA DA 3

SESSÃO LEGISLATIVA DA 49- LEGISLATURA EM 2
DE FEVEREIRO DE 1993

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Abertura da ses
são.

CARDOSO ALVES (Pela ordem) - Solicitação à
Mesa de esclarecimento sobre a finalidade da sessão.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Resposta ao De
putado Cardoso Alves.

CARDOSO ALVES (Pela ordem) - Discordância
do orador quanto à decisão da Presidência da Mesa de
convocar sessão para eleição apenas do Presidente da Casa.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Contradita à ques
tão de ordem levantada pelQ Deputado Cardoso Alves. '

CARDOSO ALVES (Pela ordem) - Retirada da
questão de ordem levantada pelo orador.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Manutenção da
decisão -relativa à eleição do Presidente -da Casa.

LUÍS EDUARDO (Pela ordem) """:'Solicitação à Mesa
de esclarecimentos sobre o procésso de eléição.

MENDES RIBEIRO (Pela ordem) - Sugestão do
orador quanto ao encaminhamento do processo de eleição.

GENEBALDO CORREIA (Pela ordem) - Discor
dância do orador relativamente a critérios adotados para
a indicação de candidatos a cargos da Mesa Diretora da
Casa.

LUÍS EDUARDO (Pela ordem) - Contradita do
orador à questão de ordem levantada pelo Deputado Gene
baldo Correia,

IRMA PASSONI (Pela ordem) - Reclamação da ora
dora referente à ausê.ncia de envelopes nas cabines.

AMAURY MÜLLER (Pela ordem) - Indagação à
Mesa sobre acesso às galerias.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Esclarecimento ao
Plenário sobre concessão do uso da palavra.

ODACIR KLEIN - Considerações do orador sobre
sua candidatura à Presidência da Casa.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Considerações do ora
dor sobre sua candidatura à Presidência da Casa.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Convite aos mem
bros da Mesa para acompanhamento do processo de eleição
do Presidente da Casa.

GENEBALDO CORREIA (Pela ordem) - Indica
ção do Deputado Vivaldo Barbosa para acompanhamento
do processo de eleição do Presidente da Casa.

NELSON MARQUEZELLI (Pela ordem) - Indica
ção dos Deputados Robson Tuma e Onaireves Moura para
acompanhamento do processo de eleição do Presidente
da Casa.

JOSÉ LUIZ MAIA (Pela ordem) - Indicação do
Deputado José Lourenço para acompanhamento do pro
cesso de eleição do Presidente da Casa.

GENEBALDO CORREIA (Pela ordem) - Indica
ção do Deputado Valter Pereira para acompanhamento
do processo de eleição do Presidente da Casa.

ODACIR KLEIN (Pela ordem) -Solicitação aos par
lamentares de exame da cédula que se encontra no enve
lope.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Indicação pelo
Deputado Inocêncio Oliveira do Deputado Robson Tuma
para acompanhamento do processo de eleição do Presi
dente da Casa. Solicitação de indicação de mais um parla
mentar.

GENEBALDO CORREIA (Pela ordem) - Inconve
niência da indicação pela 'Presidência da Mesa de mais
um fiscal para acompanhamento do processo de eleição
do Presidente da Casa.

FRANCISCO RODR\GUES (Pela ordem) - Reali
zação, dia 3 do corrente, de eleição para a liderança do
PTB.

JOSÉ MUIZ MAIA (Pela ordem) - Conveniência
do prosseguimento da sessão para eleição dos demais mem
bros da Mesa.

PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - Prorrogação
da sessão por 30 minutos. Agradecimentos da Mesa Dire
tora aos parlamentares e funcionários da Casa. "Início do
processo de votação por escrutínio secreto. Contagem das
sobrecartas destinadas à eleição do Presidente da Casa.
Esclarecimento sobre o procedimento de votação.
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PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Proclamação do
resultado da votação. Convite ao Deputado Inocêncio Oli
veira para assumir a Presidência da Câmara dos Deputados.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Compromis
sos do orador com a instituição na Presidência da Mesa.
Consulta ao Plenário sobre a conveniência do procedimen
to imediato da eleição dos demais membros da Mesa Dire
tora.

LUÍS EDUARDO, GENEBALDO CORREIA,
NELSON MARQUEZELLI, JOSÉ LOURENÇO, MAR
CELINO ROMANO MACHADO, VLADIMIR PAL
MEIRA, HAROLDO LIMA, JONES SANTOS NEVES,
CID CARVALHO, HUMBERTO SOUTO; JESUS TAJ
RA, GASTONE RIGHI, LUIZ PIAUHYLINO, RO
BERTO FREIRE, SALATIEL CARVALHO, JOSÉ
CARLOS VASCONCELLOS, JOSÉ SERRA, GERSON
PERES, MAURÍLIO FERREIRA LIMA, JARVIS
GAIDZINSKI, MENDES RIBEIRO, SÉRGIO AROU
CA, JOÃO TEIXEIRA, PRISCO VIANA, NELSON JO
BIM - Posicionamento dos oradores relativamente à elei
ção imediata dos demais membros da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Comunicação
ao Plenário sobre suspensão da sessão por 60 minutos.

CHICO VIGILANTE, MARCELINO ROMANO
MACHADO - Posicionamento dos oradores relativa
mente à eleição imediata dos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados.

GENEBALDO CORREIA (Como líder) - Posicio
namento do PMDB quanto à composição de chapa para
concorrer a cargos da Mesa Diretora da Câmara dos Depu
tados. Conveniência de adiamento da eleição para os de
mais cargos.

GERSON PERES, CHICO VIGILANTE, GERSON
PERES, AUGUSTINHO FREITAS, JOSÉ CARLOS
VASCONCELLOS - Posicionamento dos oradores relati
vamente à eleição imediata dos demais membros da Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convocação
de sessãoo extraordinária da Casa dia 3 do corrente, às
10 horas, para a eleição dos demais membros da Mesa
Direora da Câmara dos Deputados.

IV - Encerramento

2- MESA
3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
4 - COMISSÕES

Ata da 20a Sessão, Extraordinária, Matutina, da 7a Sessão
Legislativa Extraordinária, em 2 de fevereiro de 1993

Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro~ Presidente; Waldir Pires, 2° Vice-Presidente;
Luiz Moreira, 30 Suplente de Secretário

ÀSI0HORASCOMPARECEMOSSENHORE~

Ibsen Pínheiro
Genésio Bernardino
Waldir Pires
Inocêncio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Cunha Bueno
Max Rosenmann
JairoAzi
Robson Tuma
Luiz Moreira
João Paulo

Minas Gerais

Ibrahim Abi-Ackel - Bloco.

Rio de Janeiro

Paulo Portugal - B. Democ.; Paulo Ramos - B. De
moc.; Regina Gordilho - Bloco; Roberto Campos - Bloco;

Roberto iefferson - Bloco; Rubem Medina - Bloco; Sandra
Cavalcanti - Bloco; Sérgio Arouca - B. Demoe.; Sérgio Cury
- B. Demoe.; Sidney de Miguel - B. Democ.; Simão Sessim
- Bloco; Vivaldo Barbosa - B. Democ.; Vladimir Palmeira -
B. Demoe.; Wanda Reis - S/p...

São Paulo

Airton Sandoval - B. Demoe.; Alberto Haddad 
B. rSTR; Aldo Rebelo - B. Demoe.; Aloízio Mercadante 
B. Demoe.; Armando Pinheiro - Bloco; Ary Kara - B. De
moc.; Ayres da Cunha - Bloco; Beto Mansur - B. Democ.;
cardoso Alves - Bloco; carlos Nel~olJ - B. Demoe.; Chafic
Farha! - Bloco; Chico Amaral - B. Democ.; Delfim Netto - .
Bloco; Diogo Nomura - Bloco; Fduardo Jorge - B. Democ.;
J~rncsto Gadelha - S/I'; Euclydes Mello - Bloco; Fábio Feld
mann - B. Democ.; Fábio Meirelles - Bloco; Fausto Rocha
- Bloco; Florestan Fernandes - B. Democ.; Gastone Righi
- Bloco; Geraldo Alckmin Filho - B. Demoe.; Heitor Fran-
co - Bloco; Hélio Bicudo - B. Democ.; Hélio Rosas - B. De
moe.; Irma l)assoni - B. Democ.; Jorge Tadeu Mudalen - B..
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Ikmoc.; .los': f\im10 - B. DeI11Ol'.: José An[h31 - TI. Democ.;
.10:-;0 Cicolc - B. Democ.; José Dirceu - B. Democ.; José
Genoíno - B. [)emoc.; José Maria}<~y'mael-Bloco; José Ser
ra - B. Democ.; Koyu lha - B. Demoé.; Liberato Caboclo 
H. Democ.; I.uiz Carlos Santos...:. H. Democ.; Luiz Gushiken
- B. Democ.; I.uiz Máximo - B. Democ.; Maluly Netto - Blo
co; Manoel Moreira - B. Democ.; Jl4arcelinr Romano Macha
do - Bloco; Marcelo Barbieri - B.' Democ.; Maurici Maria
no - B. Democ.; Maurício Najar - Bloco; Mendes Botelho
- Bloco: l\!ct:-;on Marquezelli - Bloco; Osvaldo Stecca - B.
Dcmoc.; Paulo Lima - 1310co; Paulo Novaes - B. Democ.;
Pedro Pavào - Bloco; Roberto Rollemberg - B. Democ.; Ta
dashi Kuriki - Bloco; Tuga Angeraíni - B. Democ.; Vadão
Gomes - Bloco; Valdemar Costa:" r~lpco; Walter Nory - B.
Democ. . . ,. ,,"

Matb Grdsso

Augustinho Freitas - Bloco; Itsuo Takayama - Blo
co; João Teixeira - Bloco; Joaquim Sucena - Bloco; Jonas
Pinheiro - Bloco; José Augusto Curvo ~ Bloco; Rodrigues
Palma - Bloco; Wellington Fagundes -:- Bloco.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ.; Benedito Domin
gos - B. PSTR; Chico Vigilante - B. Democ.; Jofran Freiat .
- Bloco; Mana r.aura - B. Democ,; Osório Adriano - Blo
co: Paulo Octávio -Bloco; Sigmaringa Seixas - B. Democ.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ.; Antônio Faleiros - B.
Democ.; Délio Braz - Bloco; Haley Margon - B. Democ.;
João Nala\ - B. Democ.; Lúcia Vània - B. Democ.; Luiz So
yer - f3. Democ.; Mana Valadão - Bloco; Mauro Borges 
Bloco; Mauro Miranda - B. Oemoc.; Paulo Mandarino - Blo
co; Pedro Abrão - B. PSTR; Roberto Balestra - Bloco; Ro
naldo Caiado - Bloco; Vilmar Rocha - Bloco; Virmondes
Cruvinel - f3. Democ.; Zé Gomes da Rocha - Bloco.

Mato Grosso do Sul

Elí.~io Curvo - Bloco; Flávio DerZI - Bloco; Geor
ge Takimoto - Bloco; José Elias - Bloco; Marilu Guimarães
- Bloco; Nelson Trad - Bloco; Valter ·Pereira - B. Democ.;
Waldir Guerra - Bloco.

Paraná
Antônio Barbara - Bloco; Antônio Deno - Bloco;

Basílio ViIlani - Bloco; Carlos Roberto Massa - Bloco; Car
los Scarpelini - B. PSTR; Delcino Tavares - B. PSTR; Deni
Schwartz - B. Democ.; Edésio Passos - B. Democ.; Edi Silí
prandi - B. Democ.; Élio Dalla-Vecchia - B. Democ.; Flávio
Arns - B. Democ.; Ivânio Guerra - Bloco; Joni Varisco - B.
Democ.; José Felinto - B. PSTR; Luciano Pizzatto - Bloco;
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR; Matheus Iensen - Bloco; Mo
acir Micheletto - B. Democ.; Munhoz da Rocha - B. De
moc.; Onaireves Moura - Bloco; Ott9 Cunha - Bloco; Pau
lo Bernardo - B. Democ.; Pedro Tonelli - B. Democ.; Pin
ga Fogo de Oliveira - Bloco; Reinhold Stephanes - Bloco;
Renato Johnsson - B. PSTR; Sérgio Spada - B. Democ.;
Werner Wanderer - Bloco; Wilson Moreira - B. Democ.

Santa Catarina

,Ângela Amin - Bloco; César Souza - Bloco; Dejan
dir Dalpasquale - B. Democ.; Dércio Knop - B. Democ.;

Edison -Andrino - B. Democ.; Hugo Biehl --Bloco; Jarvis
Gaidzinski - Bloco; Luiz Henrique - B. Democ.; Nelson
Morro - Bloco; Neuto de Conto - B. Democ.; Orlando Pa
chedo - Bloco; Paulo Duar-te - Bloco; Ruberval Pilotto 
Bloco; Valdir Colatto - B. Democ.; Vasco Furlan - Bloco.

Rio Grande do Sul

Adáo Pretto - B. Democ.; Adroaldo Streck - B.
Democ.; Adylson Motta - Bloco; Aldo Pinto - B. Democ.;
Amaury Müiler - B. Democ.; Arno Magarinos - Bloco; Car
los Azambuja - Bloco; Carrion Júnior - B. Democ.; Celso
Bernardi - Bloco; Eden Pedroso - B. Democ.; Fernando Car
rion - Bloco; Fetter Júnior - Bloco; Germano Rigotto - B.
Dcmoc.; I lilária Braun - B. Democ.; Ivo Mainardi - B. De
moc.; João de Deus Antunes - Bloco; Jorge Uequed - B.
Dcmoe.; José FOrLunati - B. Dcmoc.; Luí.~ Roberto Ponte 
B. Democ.; Mendes Ribeiro - B: Demnc.; Nelson Jobim 
B. 1.lemol".: Nelson Proença - B. Democ.; Odacir Klein - B.
Democ.; Osvaldo Hendcr - ll. Demor.; Paulo Paim - B. De
moc.; Telmo Kir:H - Bloco; Valc!omiro Lima - 13. Democ.;
Vlc\or j;accioni - Bloco: Waldomlro Fioravante - 13. Dcmoc.;
Wilson rvlüllcr - H. Democ.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A lista de presença
registra o comparecimento de 199 Senhores Deputados.

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

iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretárío procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. NILSON GIBSON, servindo como 2" secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente. a qual é.
sem observações. aprovada.

O SR. PRESIDENTE(Waldir Pires) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. OSVALDO RENDER, servindo como I" Secretário.
procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE

OFÍCIO

Do Sr. Deputado Roberto Magalhães nos seguintes termos:
Brasília. 1" de fevereiro de 1993

Ofício 003/93 - pp
Exm" Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente;
Venho exercendo. desde 4 de setembro de 1991. a função

de Coordenar da Procuradoria Parlamentar. por designação
de V. Ex'
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Tratando-se função de confiança dó Presidente desta Casa
Legislativa, e considerando que o mandato de V. Ex' expira
amanhã, 2 de fevereiro, solicito dispensa daquela função e
desligamento da Procuradoria, a fim de que o novo Presidente
a ser eleito escolha livremente e sem restrições o Deputado
a exercer aquela função.

Agradecendo a V. Ex' a confiança em mim depositada,
aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de
elevado apreço e distinta consideração. - Roberto Maga

lhães, Deputado Federal.

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado José Luiz Clerot nos seguintes termos:
Brasília, 10 de fevereiro de 199~.

Exmo Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

José Luiz Clerot, deputado integrante da Procuradoria
Parlamentar, vem à presença de V. Ex' solicitar dispensa da
função de membro da referida Procuradoria.

Termo em que
pede deferimento. - Deputado José Luiz Clerot.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Finda a leitura
do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Pinga Fogo de Oliveira.
O SR. PINGA FOGO DE OLIVEIRA (Bloco Parlamen

tar-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, hoje, 2 de fevereiro, ocupo esta tribuna
para registrar a minha ocupação com a difícil situação para
a qual caminha a agricultura deste País, especialmente a do
meu Estado, o Paraná que é essencialmente agrícola.

Estamos iniciando a colheita de milho, algodão, soja e
arroz, e é nesta hora que o Governo tem de intervir, para
garantir ao produtor preços mínimos e comercialização. Mas
o atraso na votação do Orçamento da União para 1993 com
plica ainda mais a situação, pois sem que recursos tenham
sido aprovados para garantir comercialização agricultor, prin
cipalmente o pequeno, acaba entregando sua colheita para
os especuladores, os aproveitadores de plantão que enrique
cem à custa do aperto e do desespero dos agricultores que
não podem esperar a hora de vender a safra.

Precisamos votar com urgência o Orçamento. É preciso
também que o Sr. Ministro da Agricultura, nosso colega Láza
ro Barbosa, defina as medidas para a comercialização da safra
que já está aí, pois se isto não for feito a tempo nossa tão
sofrida agricultura vai afundar-se ainda mais, repito, levando
ao desespero principalmente os pequenos agricultores.

Alguns setores do Governo só se preocupam com a infla
ção e se esquecem do principal, da agricultura do País, que
passa por momentos difíceis, principalmente agora que a safra
começa a ser colhida.

Até hoje o Banco Central não pagou os valores referentes
ao Proagro atrasado. Não há dinheiro para v EGF e a AGF
relativos à colheita. Os juros estão pela hora da morte. Isso
deixa nossos agricultores em desespero, porque têm que ven
der sua produção para os especuladores, já que não há dinhei-

ro para o Governo comprar, não há garantia de preço mínimo
e os recursos para o setor ainda não foram aprovados.

Providências urgentes precisam ser tomadas para que a
situação não piore ainda mais.

Era este o comunicado, o alerta que gostaria de fazer
Sr. Presidente.

O SR. NILSON GIBSON (Bloco Democrático - PE.
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, registro a confusão reinante na Superintendência
Regional da Rede Ferroviária Federal - RFSA, em Pernam
buco. Um ex-Superintendente acusa um Parlamentar e um
engenheiro aposentado de terem montado um· esquema de
corrupção na empresa durante a realização dos serviços na
Ferrovia Recife-Cabo. Esse ex-diriginte da RFFSA afirma
ainda que estão envolvidos no esquema de corrupção dois
outros engenheiros da empresa, apontados por irregularidades
na construção da Ferrovia Transnordestina e por desvios na
linha Recife-Cabo. O ex-Superintendente da RFFSA diz
que há vinculação ao esquema de corrupção de PC Farias.

O Superintendente Regional da Rede Ferroviária Fede
ral, Engenheiro Fernando Jordão, pediu exoneração na sema
na passada em carta encaminhada ao Presidente Osires Sten
ghel Guimarães, na qual informa que ocorreu fraude no con
trato da Transnordestina e registra sua indignação pelo fato
de todos os ilícitos praticados na Superintendência Regional
de Pernambuco serem do conhecimento da direção nacional
da RFFSA. Somente agora o Superintendente Fernando Jor
dão traz para a opinião pública as denúncias, sob a alegação
de ter aguardado o dia correto.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, as denúncias envol
vem as empresas Norberto Odebrecht, Maia Melo e CR Al
meida na prática de irregularidades em licitações públicas rea
lizadas na administração Fernando Jordão, no período de abril
de 1991 a janeiro de 1993. No entanto, o Superintendente
as desmente categoricamente. As acusações são referentes
às cláusulas contratuais de reajustes, em desacordo com as
normas gerais de licitações e contratação da RFFSA (Contrato
n9 OOS.OO9/RS-1-90; pagamento antecipado sem realização do
serviço; substituição de faturas por outras de maior valor (Con
trato n9 004/SRI-90); pagamento de faturas com preços majo
rados; quitação por serviços inexistentes e apresentação de
cartas de fiança em cruzados novos e de valor insignificante
(Contrato n9 001 e 002/SR-1/90).

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, formulo um vee
mente apelo para que o Tribunal de Contas da União deter
mine imediatamente a apuração de ilicitudes e irregularidades
ocorridas na Superintendência da Rede Ferroviária Federal
em Pernambuco e verifique se também há irregularidades
na implantação da Ferrovia Transnordestina, trecho Salguei
ro-Petrolina, constatadas em relatórios.

Sr. Presidente, espanemos a corrupção, meditando sobre
o destino dos outros povos. O combate implacável à desones
tidade não impopulariza um governo, mas o engrandece. Va
mos apurar a corrupção e punir os culpados.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A Presidência
solicita a todos so Srs. Deputados que se enocntram em seus
gabinetes e nas Comissões que se dirijam ao plenário, a fim
de registrar sua presença e participar desta sessão extraor
dinária.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Uequed.
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o SR. JORGE UEQUED (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, a tarde de hoje marcará um momento im
portante para a Câmara dos Deputados com a eleição de
seu Presidente para o próximo biênio. Nos últimos 18 anos
em que tenho convivido nesta Casa, este tem sido um processo
de grande debate entre as forças políticas, seguido da eleição
para a composição pluripartidária da Mesa.

Vou votar em Odacir Klein pela sua história, pelos rumos
que pode dar à Casa, pela trajetória política que imprimiu
e que acompanho ao longo de todo esse período.

Tenho muito respeito pelo seu adversário, mas vejo em
Odacir klein um nome, no momento, indispensável para a
condução da nova Câmara dos Deputados; uma Câmara pós-,
impeachment; uma Câmara que reassumiu as funções de repre
sentação popular e usou os seus poderes para realizar o que
o povo desejava: mandar embora um Presidente da Repúlica;
uma Câmara que não se dobrou e não se submeteu, que
soube mostrar à sociedade que os interesses coletivos estão
sempre acima dos interesses dos grupos.

Vou votar em Odacir Klein pelo seu passado, mas tam
bém vou votar em Odacir Klein pela perspectiva de uma Câ
mara de representação popular. Vejo nele um Deputado com
petente, preparado para fazer as reformas necessárias de que
a Casa necessita. Homem público, que se afastou da sua ativi
dade de advogado para se dedicar exclusivamente ao mandato,
no qual tem sua sobrevivência, sabe o quanto custa uma repre
sentação popular digna e altiva. Vou dar-lhe o meu voto na
expectativa de que a sua história possa consolidar o futuro
desta Casa, na independência dos Poderes, na grandeza da
afirmativa dos gestos pessoais, na história pessoal trazida à
vida pública, na dignidade dos atos e na eficiência da ação
e da linha política sempre correta.

Vou votar Odacir Klein pela resistência democrática con
tra a ditadura militar fascista; vou votar em Odacir Klein,
que foi Secretário da Agricultura do grande Governo de Pedro
Simon, no Rio Grande do Sul; vou votar em Odacir Klein
pela sua participação na mobilização popular pró-impeach
ment de um Presidente incompetente, relapso e venal.

Quero ter um Presidente com essa trilha de ação de con
dução, com o devido respeito ao outro companheiro que con
corre ao cargo e a quem dedico o meu carinho e a satisfação
de vê-lo nessa disputa, porque ele vai honrar a vitória de
Odacir Klein para a Presidência desta Casa.

O SR. JOSÉ mOGO (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna, na manhã desta sessão extraordinária, para
manifestar minha preocupação, que é a de todo o povo brasi
leiro, com as ondas de separatismo, de divisionismo, de brasi
leiros de primeira qualidade e de segunda qualidade; de brasi
leiro caboclo, sulista e caipira, ou seja, estão tentando fazer
do Brasil vários brasis. Já não chega o exemplo da Iugoslávia,
meus queridos amigos?

Preocupação ouve-se do povo em toda a minha região.
Lá, eles se manifestam e me perguntam: a Amazônia também
já quer sua indenpendênca? O Sul quer separar-se? Nordeste?
Vamos dividir o Brasil em batalhas?

Meus caros amigos que representam o povo brasileiro
nesta Casa de Leis, neste momento histórico, em que a Câmara
é o exemplo de dignidade para a Nação, conclamo-os à união,
ao entendimento. Não vamos pregar o divisionismo; não va-

mos dividir os brasileiros nem fomentar, quem sabe até guerras
civis.

Neste instante, neste dia 2 de fevereiro, não vamos semear
o ódio e a guerra, mas a fraternidade e a cordialidade entre
os irmãos. Só assim faremos o Brasil mais forte.

O SR. ALCIDES MODESTO (Bloco Parlamentar Demo
crático-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, neste período de convocação extraordinária
para a apreciação de matérias de relevante interesse nacional
e do Governo, tivemos a oportunidade de tomar conheci
mento, exatamente há três semanas, da proposta do Executivo
para a fixação dos níveis da tarifa de energia elétrica.

Primeiramente, gostaria de registrar que a urgência ur
gentíssima requerida para a votação dessa matéria me causa
preocupação, porq.ue se trata de um segmento estratégico
para o País e sobre o qual não se fez uma discussão mais
aprofundada com o conjunto da sociedade e com os funcio
nários das empresas estatais responsáveis pelo setor elétrico
do País.

Quero registrar que compreendemos a necessidade de
regularizarmos as relações entre as concessionárias distribui
doras e as empresas produtoras de energia elétrica, pois não
é possível que a União tenha de arcar com todas as conse
qüências da falta de pagamento das concessionárias, que justi
ficam seu débito com outras dívidas. Nesse ajuste ou confronto
de contas, o setor estatal sai prejudicado, porque não há fun
dos de investimentos na Eletrobrás. Entendemos que é funda
mental regularizar a situação, principalmente porque nas rela
ções entre concessionárias e empresas produtoras ou supri
dores de energia sequer há contrato de compra e venda, o
que deixa as empresas produtoras de energia fragilizadas pe
rante o Judiciário quando são propostas ações para obrigar
as concessionárias a pagar suas dívidas.

Parece-me que esse aspecto minimiza a questão. Mas
o conjunto da proposta, ao mesmo tempo em que procura
dar solução a esse problema, não deixa também de abrir para
o setor privado condições favoráveis ao processo de privati
zação, como se estivéssemos asfaltando os caminhos do pro
cesso privatizante, cujas conseqüências constatamos tantos
vezes no Governo Collor em denúncias contra tal política.
Gostaria de chamar atenção para essa preocupação: a proposta
não deixa de conter um certo favoritismo à política priva
tizante.

Por outro lado, gostaríamos de enfatizar que um setor
estratégico como o elétrico não pode ficar sem liquidez de
caixa da União, liquidez da empresa estatal que investe na
produção de energia, pois isso iria acarretar, a médio e a
longo prazos, o estrangulamento no desenvolvimento nacio
nal, principalmente no Nordeste e no Norte, que teriam gran
des prejuízos.

O grande debate na mesa de negociações a respeito desse
substitutivo que entre a em votação nesta sessão era sobre
quem mais devia e quem menos devia, ou quem por acaso
não devia nada, porque, de certa forma, os grandes devedores
seriam mais beneficiados do que aqueles, que, com grande
esforço, conseguiram honrar os seus débitos. Para compensar
os dois casos, foi apresentada uma proposta intermediária,
que estabelece que aqueles que honraram os seus compro·
missos tenham, em contrapartida, facilidades no pagamento
do suprimento de energia, já que os devedores serão favore
cidos por um plano mais longo para pagamento de suas dívidas.



Fevereiro de 1993

É uma solução intermediária, mas há alguns pontos que
ainda me deixam preocupado, como, por exemplo, o § 59
do art. 39 do Substitutivo:

"O contrato de suprimento conterá dispositivo
prevendo a dilação dos prazos de pagamentos na pro
porção do inadimplemento de consumidores finais, de
vidamente comprovado."

Isso ficou muito vago e fragiliza o ~etor nos seus contrat,os
com empresas supridoras de energia. E fruto de uma negocIa
ção. Então, com certeza, nós, do Partido dos Trabalhodo!es
_ acompanhei essa negociação em nome do meu partido
_ chegamos a um acordo. Mas gostaria de ter registrada
essa questão, para mostrar que não. corresponde absol_uta:
mente à expectativa que nosso partIdo t~na em. rela~ao a i

matéria. Diante da necessidade de regulanzar a sItuaçao de
inadimplência geral, reconhecemos a i~po~tância desse setor
estratégico e concordamos com o SubstItutIvO do nosso Rela
tor, Deputado Marcelo Barbieri, proposta que corresponde
à média dos interesses existentes nesta Casa.

Também registramos nossa proposta de criação de um
conselho nacional paritário com os representantes das conces- ,
sionárias, das supridoras de energia e dos consumidores por
meio de uma emenda ao substitutivo, a qual não foi acatada
pelo nobre Relator, pois S. Ex' entende que isso deverá ser
discutido em reunião que realizaremos dentro de 180 dias,
de acordo com o Líder do Governo, que nesse período apre
sentará a proposta de revisão do modelo institucional do setor
elétrico.

Nesse sentido, as deficiências do substitutivo ficam por
conta da falta do modelo institucional. Estamos fazendo o
detalhamento de um quadro sem conhecer-lhe a moldura ge
ral. Isso não deixa de trazer aspectos que terão de ser compati
bilizados no debate da revisão do modelo institucional do
setor elétrico, bem como na discussão das alternativas da ma
triz energética nacional.

Queremos registrar que essas questões que não foram
resolvidas não deixam de criar limitações para o projeto que
será votado nesta sessão.

Reconhecemos o esforço das Lideranças de todos os parti
dos, do Líder do Governo, do funcionário do Ministério de
Minas e Energia, designado pelo Governo e do próprio Tesou
ro Nacional, cujo representante se fez presente na mesa de
negociações, para chegar a uma solução que não só não preju
dicasse a instituição nem deixasse, as empresas inadimplentes
em condição de não poder honrar, a médio e longo prazos,
seus compromissos, saldar seus débitos, mas também salvasse
o Fundo de Caixa da Fletrobrás para novos investimentos
do setor elétrico.

Nesse sentido, compreendemos ser necessário resgatar uma
discussão mais ampla do modelo institucional do setor elétrico
com o conjunto da sociedade. Eu gostaria de registrar, em
nome do meu partido, que essa discussão tem de acontecer
com antecedência e não na última hora, em regime de urgên
cia, impedindo que a sociedade participe do debate a respeito
desse assunto.

Portanto, é preciso não apenas que o Governo mande
sua proposta, mas que também esta Casa comece a elaborar
seus próprios projetos para o setor elétrico, com a participação
do conjunto da sociedade e principalmente com os funcio
nários, os trabalhadores do setor.
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Sr. Presidente, é nesse sentido que registro a posição
do meu partido, a nossa participação na negociação e ~s restri
ções que fazemos ao projeto e que acabamos de mamfestar.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Quero renovar
solicitação a todos os colegas que se encontram nos seus gabi
netes para que compareçam ao plenário. Estamos continuando
as breves comunicações, mas precisaremos de quorum para
deliberação sobre a Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos Ale
luia.

o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e
Srs. Deputados, hoje,provavelmente aprovaremos - há en
tendimento das Lideranças neste <;entido - projeto do Execu
tivo que foi objeto de concessão de urgência urgentíssima
por esta Casa e que pretende regularizar os fluxos financeiros
do setor elétrico brasileiro.

No princípio, fui contra o projeto porque entendia que,
no momento em que se faz uma regularização de fluxos finan
ceiros e a União reconhece como dívida líquida e certa uma
conta de resultados a compensar, ou seja, receitas que as
empresas não tiveram, porque não tiveram as tarifas necessá
rias, e que hoje alcançam valor da ordem de 22 bilhões de
dólares - gosto sempre de repetir para que as pessoas não
ouçam mal: são 22 bilhões de dólares -, no momento em
que a União reconhece que os consumidores não pagaram
esses 22 bilhões de dólares e transfere o pagamento para os
contribuintes, seria oportuno que se discutisse a revisão do
modelo institucional do setor elétrico.

Na verdade, isto acontece porque o modelo é inadequado.
O modelo atual seria adequado para uma União forte, como
acontecia no regime autoritário, quando as decisões eram to
madas aqui em BrasI1ia e ninguém as contestava, nem o Legis
lativo, nem os poderes estaduais. Portanto, o projeto nasce
com alguns vícios. Um deles é exatamente o de admitir que
são verdadeiras as dívidas para com a União, no valor de
22 bilhões de dólares - e de fato o são -, mas não aproveitar
este ensejo para fazer uma mudança estrutural profunda.

Conseguimos negociar com o Líder do Governo e com
o competente Presidente da Eletrobrás compromisso do Go
verno de que, no prazo de 180 dias, enviará a esta Casa um
erojeto de profunda revisão institucional do setor elétrico.
E uma aspiração de todos os que trabalham neste setor vê-lo
moderno, com condições de continuar crescendo e dando su
porte ao desenvolvimento deste País.

Podemos registrar também alguns fatos positivos deste
projeto. No caso particular das empresas do Nordeste, elas
não eram devedoras, em geral. As empresas de Pernambuco,
da Bahia e do Ceará fizeram grandes sacrifícios para manter
em dia os seus compromissos com as empresas federais, e
a proposta original do Governo, penalizava fortemente essas
empresas e esses Estados por terem sido corretos, por honra
rem os seus compromissos. Se de um lado o Estado de São
Paulo era beneficiado com recursos da ordem de 5,5 bilhões
de dólares, compromissos não honrados que seriam compen
sados na conta de resultados a compensar, para o Nordeste
reservava-se a possibilidade de guardar um mico, um moeda
podre em seus cofres.

As longas negociações que mantivemos levaram a alguns
avanços significativos, no caso, por exemplo, do Ceará, de
Pernambuco e da Bahia.
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Quero dizer, com muita honra, que sou engenheiro da
Cia. Elétrica do Estado da Bahia. Portanto, sinto-me inteira
mente em condições, como um representante dos empregados
da companhia e do espírito que preside a empresa, de defender
os seus interesses sem ter uma visão corporativista. Neste
Congresso, eu não posso ser acusado de corporativista. Tam
bém vesti a camisa da empresa de que sou trabalhador porque
senti que estávamos sendo prejudicados. Conseguimos nego
ciar com o Presidente da Eletrobrás um refinanciamento, um
hedging de moeda nacional, para dois financiamentos que
a Coelba tem com o Banco Interamericano de Desenvolvi
mento e que o Presidente desta sessão, ex-Governador Waldir
Pires, conhece muito bem. Os recursos foram aplicados no
Estado da Bahia, mas o caixa da empresa é onerado significati
vamente no momento em que ela tem de fazer o pagamento
da taxa. O Dr. Eliseu Rezende se compromete a refinanciar,
em moeda nacional, com juros da RGR, ou seja, juros de
3%, esses recursos que a Coelba obteve junto ao Banco Intera
mericano de Desenvolvimento.

De outra parte, os saldos remanescentes da conta de
resultados a compensar desses Estados do Nordeste, entre
os quais inclui-se o meu Estado, poderão ser objetos de repasse
da titularidade das empresas para os Estados, de modo que
os Estados possam utilizar 50% desses recursos para fazer
o encontro de contas com as suas dívidas antes de serem
feitos os refinanciamentos da chamada rolagem da dívida dos
Estados. Os outros 50% os Estados manterão como moeda
viva, moeda corrigida, e poderão utilizar para pagar parcelas
das dívidas vincendas da rolagem da dívida a ser negociada.
Dos males, o menor. Acredito que o projeto já não prejudica
tanto os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco,
Ceará, Rio Grande do Norte e, em particular, o Piauí. Tive
o cuidado de, junto com o Líder do PDS e o Deputado Mussa
Demes, bastante interessados e preocupados com o destino
da empresa de energia do Piauí, negociar com o Presidente
da Eletrobrás um projeto de recuperação estrutural da Cepisa,
para que o Piauí possa contar com uma empresa em condições
de oferecer energia ao seu povo, sem onerá-lo em excesso.

Sr. Presidente, hoje vamos votar um projeto que não
é bom. Mas, repito, dos males, o menor. A Câmara melhorou
o projeto, podem ter certeza, Sr~s e Srs. Deputados.

o ARNO MAGARINOS (Bloco Parlamentar - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Deputados,
no meu entender, na História do País não tivemos um só
governante que tivesse as condições de acertar a situação que
tem o atual Presidente Itamar Franco. Deputados e Senado
res, todos estamos interessados em encontrar uma solução
para t:ste País. A sociedade brasileira tem o mesmo interesse.

Aquele que está em contato com a sociedade percebe
as dificuldades em que o povo se encontra. Depois do afasta
mento do Presidente Collor, o povo julga que o atual Presi
dente tem condições de acertar, pois conta com o apoio da
sociedade.

Na semana que passou, votamos nesta Casa um projeto
de ajuste fiscal. Fui um dos o~tenta e quatro Deputados que
votamos contra a matéria. Naquele dia saí daqui deveras preo
cupado, pensando que teria prejudicado o Governo do Presi
dente Itamar Franco e a sociedade brasileira. No entanto,
no meu Estado, na última sexta-feira, em reunião com mais
de cem empresários na cidade,4êEreohim, presentes os Depu~
tados Flávio Rocha e Luís'Roberto Ponte, senti que não errei
naquela noite. Os empresários nos disseram que, se o custo

da produção aumentar, a conta será repassada para a socie
dade e que, portanto, eles estão pouco preocupados com o
que estamos fazendo aqui. Se o consumo e a procura dimi
nuem, eles simplesmente dispensam trabalhadores, para que
as suas empresas não quebrem.

Meu caro fresidente, meus caros colegas, sabemos que
se criarmos mais um imposto ele será pago pela sociedade
brasileira. Voltei convicto de que o meu voto contra o projeto
de ajuste fiscal foi um dos mais justos que dei até hoje.

Hoje, o projeto de ajuste fiscal volta à pauta para ser
votado em segundo turno. Quero dizer antecipadamente que
desejo colaborar com o Governo do Presidente Itamar Franco,
como colaborei com o do Presidente Fernando Collor de Me
llo. Quero votar a favor daquilo que traga benefícios para
toda a sociedade, e não somente para alguns. Já dei o meu
voto para a aprovação de uma das mais difíceis matérias que
apreciamos aqui, a medida provisória que tratava do Sistema
Financeiro da Habitação. Todavia, como não desejo aumentar
a carga tributária que incide sobre a sociedade brasileira, como
não quero onerar mais quem quer que seja, mas desejo reduzir
o tamanho do Estado e assim diminuir as despesas deste País
- e temos condições de fazê-lo -, votarei contra a aprovação,
em segundo turno, da proposição.

Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, deixo aqui decla
rado o meu voto, não contra o Presidente Itamar Franco,
não contra o Governo que está instalado neste País, mas,
sim, contra o abuso que se quer cometer novamente contra
os empresários e contra a sociedade ao se criar mais um tri
buto.

Faço este registro hoje porque foi o que senti na minha
base política, no meu Estado. Não encontrei uma só pessoa
que tenha dito que eu teria de votar a favor deste projeto.

É este o meu depoimento a respeito do meu voto de
hoje; são estes os motivos e as razões pelas quais daqui a
pouco, quando seremos convocados a movimentar o painel
eletrônico, o meu voto será contrário a este projeto.

Era o registro que queria fazer no dia de hoje. (Palmas.)

A SRA. REGINA GORDILHO (Bloco Parlamentar-RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Depu
tados, vou ocupar esses breves momentos para definir a minha
escolha pelo sistema presidencialísta, já que em poucos dias
começará uma campanha diretamente voltada para motivar
a opinião pública à escolha do sistema de governo do País.

Desejo dizer também que minha posição tem muito a
ver com a opinião da população do Brasil, porque meu ingres
so na vida política data apenas de quatro anos. O meu apoio
ao sistema presidentecialista está muito ligado à vocação es
pontânea do povo brasileiro. Espontânea por quê? Porque
temos verificado que o povo brasileiro começa, agora, a tomar
consciência do que é votar, começa a se politizar. Nesse pro
cesso, que nasceu após o golpe autoritário e no qual as conse
cutivas eleições têm trazido a consciência de cidadania, é im
portante que o presidencialismo se confirme mais uma vez.

Não adianta, neste momento, a classe política, com exce
ções, querer arranjar um título para o seu desmando, para
a sua falta de atuação coerente na situação que o Brasil vive
e dizer que o povo, como único ato para combater essa falta
de atendimento aos seus anseios, que podem ser reunidos
na palavra vida, quer lançar o parlamentarismo. Não que
eu seja contra o sistema parlamentarista. Não tenho nenhuma
preocupação em dizer que não tive a oportunidade, como
muitos dos Deputados aqui presentes, de viajar ao exterior
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e de ter, de corpo presente, visto como funciona esse ·sistema.
O sistema presidencialista deverá prevalecer no Brasil porque
a classe política não pode, mais uma vez, escondendo-se num
projeto, falhar, como vem falhando, perante a opinião pú
blica.

Concretamente todos sabemos que o sistema parlamen
tarista é apoiado em grande partidos. Temos grande partidos,
sim, na ideologia e no número. Mas comecei num grande
partido, o maior partido do meu Estado, o PDT, e hoje estou
no partido de menor representação nesta Casa, o Prona. Por
quê? Porque a ideologia do PDT não me agradava? Absoluta
mente. Porque vi que os grandes partidos asilam pessoas que
não comungam dos princípios ideológicos do partido. Muitos
políticos aventureiros estão mais preocupados é em ir para
uma legenda forte, que lhes dê a certeza absoluta da sua
reeleição e espaço político nesta Casa, o que muitas vezes
não se dá pela qualidade ou pela atuação no Plenário, haja
vista que estou falando e muitos Deputados estão conver
sando. Há de se perguntar: por que isso ocorre? É porque
existe um sistema autoritário de voto de Liderança, mediante
o qual os Deputados aqui presentes, em sua maioria, não
passam de robôs automáticos, porque as discussões a respeito
das matérias que serão votadas nesta Casa dão-se numa peque
na sala, onde dez representam 503. Muitas vezes, quando
eu era de partido grande, recebi mensagem dizendo "aperte
sim", ou "aperte não", sem nenhuma consideração pela minha
atitude.

É por isso que o regimento parlamentarista, que tem
o apoio de grandes partidos, não está pronto para, no momen
to, ser instituicionalizado em nosso País. As dificuldades come
çam por esse voto de Liderança e pela própria atuação da
Casa, que se diz parlamentarista - não o provou até o mo
mento - mas cujo regimento é presidencialista. Basta ver
que hoje vamos votar para a escolha do Presidente da Câmara,
como o povo votará para eleição, em 1994, da pessoa que
dirigirá ° País.

Essas inverdades nâo podem mais atingir a classe política,
ou teremos infelizmente que conviver com essa falta de respei
to, de credibilidade quanto a uma carreira na qual entrei
imbuída do sentimento de indignação e por achá-la nobre
e representativa do povo, quando quem a exerce não vende,
não trai nem quer o poder a qualquer preço.

Por tudo isso. sou presidencialista.

o SR. OSVALDO BENDER (Bloco Parlamentar-RS. Sem
revisâo do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
logo mais, evidentemente se houver quorum, será votada,
em segundo turno, a emenda à Constituição para que se possa
criar um novo tributo, um novo imposto. Na semana passada,
esta Casa aprovou-a em primeiro turno, evidentemente não
por grande margem de votos favoráveis. Minha manifestação
quanto à matéria foi idêntica à do nosso grande companheiro
e amigo Deputado Amo Magarinos, que há poucos instantes
relatou aqui o seu proceder a respeito dessa primeira votação,
trazendo-nos o descontentamento que reina no meio dos em
presários e do povo brasileiro, porque a verdade é que os
empresários vão repassar esses custos à população. Essa mes
ma afirmação vem sendo feita, com muita insistência, pelo
grande economista Delfim Netto; quem vai pagar a conta
é realmente o trabalhador. O empresário faz barulho neste
momento, mas na hora da cobrança, na hora do pagamento
dos tributos, ele fará o repasse aos trabalhadores e à popu
lação.

Notei, Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, que hoje
a situação é diferente. Não existe mais a euforia de se querer
aprovar esse tributo. Onte.m ànoite ouvi aqui um ilustre Parla
mentar por quem tenho Í11uito respeito, o Sr. Mendes Ribeiro,
do PMDB do Rio Grapde do Sul, que também se manifestou
contra a criação de mais esse imposto, porque sabe, tanto
quanto nós e todos os bem-intencionados sabemos, que aque
les que estão pagando impostos estão cansados, sobrecarre
gados; para eles esse tributo representa nada mais do que
um imposto. E para aqueles que não pagam, tanto faz como
tanto fez, porque sonegam.

Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados, bastaria que o Go
verno intensificasse 'a fiscalização. E para isso é necessário
uma reforma tributária de outra ordem. Quando o contri
buinte tem a liberdade de fazer ele mesmo a sua declaração
de renda, e o empresário de fazer a sua c.ontabilidade ou
de ditar os números ao seu contador, é evidente que esses
números podem ser facilmente fraudados, e a tentação é muito
grande.

Precisamos criar um tributo que não dê margem à sonega
ção, que passe por um funil. De que forma? Aprovando o
projeto de lei que tramita nesta Casa, de autoria do nobre
Deputado Luís Robertp Ponte, que cria um Imposto sobre
movimentações financeiros, é verdade, mas acaba com os de
mais e mantém apenas o imposto do qual não se pode fugir.

Por exemplo: o desconto na fonte é um imposto do qual
ninguém pode fugir, assim como os descontos sobre o combus
tível, sobre a energia elétrica, sobre o consumo de água, enfim,
todos esses estão ligados a mecanismos que não dão margem
à sonegação.

Um imposto que pode funcionar como a maior fonte
de arrecadação é o In1posto Patrimonial, que incide sobre
os bens, as terras, os edifícios, o dinheiro das pessoas. Quando
o lucro for grande. vai-se pagar muito. Esse será um tributo
justo, que todos vão pagar. Os pobres, os que nada têm,
sem dúvida, nada vão pagar, mas os que têm -pouco pagarão
alguma coisa. O que acontece hoje é que aqueles que pagam
imposto sofrem uma concorrência desleal, porque seus vizi
nhos, muitas vezes, nada pagam, e isso, no preço da merca
doria, no comércio, faz uma grande diferença.

Sr. Presidente, se analisarmos o custo da Previdência
Social, os custos sociais do emprego, facilmente perceberemos
o motivo do grande índice de desemprego. Se considerarmos
as estatísticas, constataremos ainda que 17 milhões de traba
lhadores não pagam a Previdência Social porque trabalham
na clandestinidade. Chegamos, então, à seguinte conclusão:
na verdade, quem age dentro da lei, quando paga três milhões
para um trabalhador arca com um custo de seis milhões. As
sim, não pode enfrentar a concorrência daqueles que nada
pagam. Se todos pagassem um pouco, poderíamos reaquecer
o mercado e gerar empregos.' Se a Previdência Social se resu
misse apenas ao Finsocial, então todos pagariam imposto so
bre a produtividade, o que seria suficiente e faria cair em
mais de 20% as despesas da folha de pagamento. Isso, sem
dúvida, proporcionaria a geração de mais empregos e ameni
zaria a dor e o sofrimento de tantos brasileiros que estão
em busca de trabalho.

Quero dizer que logo mais, na votação, mais uma vez
vou ratificar o meu voto contra esse tributo. Espero que desta
vez os nobres colegas estejam mais conscientes, sensibilizados
pelo movimento que pipocou em todos os lugares deste País
contra mais esse imposto.
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o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Peço a todos os
colegas, Sr'" e Srs. Deputados que se encontram em seus gabi
netes, que compareçam ao plenário. Pelos registros de con
trole da portaria já se encontram na Casa mais de 300 Srs.
Deputados.

É indispensável que tenhamos logo no plenário o quorum
necessário à apreciação da Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Cyro Garcia.

o SR. CYRO GARCIA (Bloco Parlamentar Democrático
- RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, hoje realiza-se a eleição da nova Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados. Concorrem dois candidatos ao
cargo de Presidente: Inocêncio Oliveira, pelo Bloco Parla
mentar, e Odacir Klein, pelo Bloco Parlamentar Democrático,
que reúne PMDB, PDT, PSDB, PT, PPS, PSB, PC do B
ePV.

Nós, da Convergência Socialista, temos sido insistente
mente procurados por companheiros da esquerda que nos
cobram uma posição. Quero esclarecer que, fiéis aos nossos
compromissos com a classe trabalhadora, não apoiamos ne
nhum dois dois candidatos; ambos representam alternativas
patronais, pois estão diretamente comprometidos com a sus
tentação do atual modelo econômico e com a chamada gover
nabilidade - nome que se dá à política de sustentação do
Presidente Itamar.

Essa eleição reveste-se de grande importância, pois a
Câmara dos Deputados é um dos sustentáculos do regime
patronal no País e tem aprovado sistematicamente projetos
antipopulares como o ajuste fiscal, a privatização dos portos
e a lei contra a reforma agrária, para nos referirmos apenas
às matérias votadas na última semana.

Além disso, neste ano haverá revisão constitucional,
quando o imperialismo e os patrões tentarão arrancar alguns
dos poucos direitos garantidos aos trabalhadores pelo texto
constitucional, além de ampliar a entrega do País ao grande
capital nacional e internacional.

Por último, após o impeachment de Fernando Collor,
o Presidente da Câmara é o virtual Vice-Presidente da Repú
blica.

Nossa posição explica-se pelo que representam ambos
os candidatos: Inocêncio Oliveira representa os setores que
apoiaram Collor desde o primeiro momento e s6 pularam
fora do barco no último momento. Suas propostas para a
revisão constitucional incluem o fim da estabilidade no empre
go, o fim do monopólio estatal nos setores de petróleo, teleco
municações e energia e o fim da aposentadoria por tempo
de serviço, entre outras questões.

Odacir Klein pertence ao PMDB, que deu sustentação
à política econômica neoliberal de Collor e que segue apoiando
medidas contra os trabalhadores; na última semana apoiou,
entre outras propostas, a da privatização dos portos - não
na votação em plenário, mas no acordo, que já havia saído
da Casa e retornou; a lei que torna mais impossível ainda
a reforma agrária; o ajuste fiscal e inclusive o dispositivo
que permite a falência das estatais e o que ameaça a seguridade
social dos servidores públicos.

Na Câmara, o chamado Bloco Parlamentar Democrático
é a ponta de lança de sustentação do Governo Itamar.

Lamentamos que os partidos de esquerda, em especial
o PT, componham bloco com os partidos patronais e sigam
dando sustentação ao Governo Itamar, apesar de se declara
rem formalmente de oposição.

Chamamos o PT a romper com o Governo e com os
partidos que o sustentam nesta Casa, impulsionando a mobili
zação e a luta independente dos trabalhadores e dos explo
rados deste País, para conquistar suas reivindicações.

Este é o caminho que vemos, como partido que se propõe
a representar os interesses da classe trabalhadora, e, por isto,
não votaremos em nenhum dos dois candidatos.

Portanto, quero deixar registrado que o voto da bancada
da Convergência Socialista, pelos motivos expostos, será o
de abstenção.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MAVIEL CAVALCANTI (Bloco Parlamentar 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, desejamos encaminhar um apelo a S. Ex* o Presidente
da República e aos seus Ministros, no que diz respeito a alguns
compromissos das Prefeituras com o Governo Federal.

Alguns benefícios foram concedidos no ano passado, ano
eleitoral, época em que alguns Prefeitos, em fim de adminis
tração, não tiveram preocupação alguma nem procuraram
cumprir a devida responsabilidade com a normalização dos
débitos tanto da Previdência como do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, junto ao Governo Federal.

Como exemplo, podemos citar uma pequena cidade do
interior de Pernambuco, com uma população de treze mil
habitantes. Lá, a fiscalização do INSS, sem o devido cuidado,
sem maior atenção, detectou uma dívida de 32 bilhões de
cruzeiros. Sem a responsabilidade e a preocupação daquele
que entra, o prefeito de então, que estava de saída, concordou
e assinou. Já em novembro a prefeitura, tendo sido bloqueada
a sua cota no Fundo de Participação, estava sem poder pagar
aos funcionários nem o 13~, nem os salários de dezembro
e janeiro. Depois de muita luta, e de mostrarmos ao Presidente
e ao Ministro da Previdência que aquilo tinha sido um erro,
devido a uma contabilidade mal feita, conseguimos que fosse
feito novo levantamento. Constatou-se então que a dívida
não era de 32 bilhões, mas de 800 milhões de cruzeiros. Isso
após o prejuízo sofrido pelo funcionalismo, que passou dois
ou três meses sem receber, sem poder pagar suas contas.

Com o Fundo de Garantia a situação foi semelhante.
Em 23 de junho de 1992, com a Resolução n~ 68, de 12 de
maio de 1992, concedeu-se aos estados e municípios a facul
dade de renegociar seus débitos referentes ao Fundo de Garan
tia em até 180 meses, havendo a possibilidade de serem revoga
dos. Mas, como era de se esperar, alguns prefeitos que, em
fim de mandato, não se preocupavam em ter o devido zelo
e responsabilidade para com suas prefeituras, não procuraram
normalizar e atualizar o Fundo de Garantia. Iniciada a nova
gestão, a maioria dos prefeitos se encontra hoje em situação
difícil. É lógico que seria este o momento de regularizarem
seus débitos e normalizarem a situação de suas prefeituras,
para que possam administrar com seriedade e serenidade.
Mas muitos deles encontram-se em dificuldades porque não
há mais a possibilidade de diiatar para 180 meses o prazo
de pagamento, e o Governo Federal pede que as prefeituras
paguem antecipadamente 20% do que devem ao Fundo de
Garantia, dentro de quarenta dias.

Não tenho dúvidas de que a grande maioria dos prefeitos
deseja regularizar a situação do Fundo de Garantia. Por outro
lado, tenho certeza de que os municípios, principalmente os
menores, não têm condições de pagar 20% de entrada e assu
mir o compromisso de pagar o restante em 40 meses. Isso
significaria expor novamente o Município a um engodo, a
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uma situação difícil, e levar os prefeitos a não cumpnrem
com seus compromissos.

Por isso. encaminhei carta ao Ministro da Previdência
e ao Presidente do Conselho Curador do Fundo de Garantia,
solicitando que o benefício de dilação do prazo para 180 mess
fosse novamente concedido.

Eis o teor da carta:

"A Resolução n° 68, de 12 de maio de 1992, publi
cada no Diário Oficial da União no dia 23 de junho
de 1992, facultou aos estados e municípios que seus
débitos referentes ao Fundo de Garantia fossem rene
gociados em até 180 meses. O prazo concedido para
que essa renegociação fosse efetivada expirou em 23
de setembro de 1992. Acontece que nos municípios
brasileiros houve eleição em 1992, o que fez com que
a maioria dos prefeitos não desse a devida atenção
à Resolução n° 68, e não utilizassem as vantagens ali
definidas, perdendo o prazo de protocolar os pedidos
de parcelamento da dívida.

Em 1993, com a posse dos novos prefeitos e diante
da verificação da existência de débito junto ao Fundo
de Garantia, várias prefeituras desejaram equacionar
o problema. Mas diante da legislação em vigor, isso
se torna impossível para os cofres municipais. Diante
dessa realidade, solicitamos seja estudada pelo Conse
lho Curador do Fundo de Garantia a possibilidade de
se prolongar o prazo de vigência da Resolução no 68
até o final do mês de maio de 1993, com as facilidades
definidas pela referida resolução."

Sr. Presidente, como se vê, pede-se breve prorrogação,
só até maio, o suficiente para dar condições àqueles prefeitos
que desejam regularizar o Fundo de Garantia de assim proce
derem e com isso normalizarem a situação das prefeituras,
contribuindo também com o Conselho Curador, e, sobretudo,
com o trabalhador rural.

Este é o apelo que faço e espero que o Conselho Curador,
obtida a devida atenção por parte do Ministro da Previdência
Social, possa atendê-lo. Ao Líder do Governo, que aqui está,
pedimos também que nos ajude nesta caminhada, nesta luta
para regularizar a situação dos municípios.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Deputados, venho à tribuna na qualidade de Relator
do Projeto n° 3.497, originário do Poder Executivo e que
prevê mudança na política tarifária de energia elétrica.

Desejo dizer à Casa que, depois de longa e exaustiva
negociação, em que procuramos acatar o maior número de
emendas apresentadas pelos nobres companheiros - num
total de 137 - chegamos a um substitutivo, através da sube
menda substitutiva por nós ontem apresentada e já publicada
em avulso.

Alguns aspectos fundamentais para a nova política foram
incluídos, como, por exemplo, no que se refere à desequa
lização tarifária, a possibilidade de manutenção, por um prazo
de 180 dias, da política tarifária adotada, dependendo da von
tade do concessionário de cada Estado; será permitido ao
Governo Federal continuar fixando o nível tarifário nesse pe
ríodo de 180 dias.

Este projeto garante ainda que, realizado o encontro das
contas com os saldos das chamadas CRC, os estados que
tiverem saldos positivos poderão utilizá-los, através das suas
concessionárias - como é o caso da Bahia, do Ceará, de

Pernambuco e do Rio Grande do Sul-também para a amorti
zação da dívida vencida dos estados controladores das empre
sas concessionárias.

"§ 7° Os eventuais saldos credores dos conces
sionários controlados por estados da Federação, rema
nescentes após todas as compensações autorizadas nes
te artigo, serão considerados créditos líquidos contra
a Fazenda Nacional, exclusivamente para o fim de se
rem utilizados 50% (cinqüenta por cento) para deduzir
os saldos das dívidas vencidas dos estados controla
dores, que vierem a ser refinanciadas pela União, e
o restante para pagamento de até 50% (cinqüenta por
cento) das prestações mensais da mesma dívida refinan
ciada."

Desta maneira, Sr. Presidente, atendemos a um clamor
dos estados adimplentes com relação ao pagamento das tarifas
de suprimento de energia elétrica, principalmente os estados
do nordeste brasileiro.

Da mesma forma, o projeto atende ao clamor dos Depu
tados dos estados do Norte do País, ao precisar o papel da
chamada CCC, que garante os recursos para o financiamento
dos sistemas isolados movidos a combustíveis fósseis, utiliza
dos principalmente no Norte do País. Ne;>te sentido, para
o Norte do País, o projeto também é alentador, na medida
em que contempla a possibilidade de a arrecadação da conta
de reversão, a chamada RGR - Reserva Global de Reversão
-permitir um saldo de caixa à Elebrobrás para que ela finalize
obras de grande interesse para as regiões Norte e nordeste.
É o caso das usinas hidroelétricas de Samuel e Xingó, que
hoje estão em dificuldades: uma está totalmente paralisada
e a outra, semiparalisada.

Este projeto, Sr. Presidente, vem trazer recursos através
de desequalização tarifária, da possibilidade de as distribui
doras de energia elétrica, principalmente as do sul, do centro
oeste e do sudeste, fornecerem esse fundo para atendimento
de investimentos nas regiões norte e nordeste.

Sr. Presidente, acolhendo emendas principalmente de
Deputados do Rio Grande do Sul, estabelecemos também
que as concessionárias de serviço público de distribuição de
energia elétrica ficam obrigadas a criar, no âmbito de sua
área de concessão, o Conselho de Consumidores, que vai
acompanhar o processo de análise e avaliação das tarifas e
dos serviços prestados ao consumidor final. Essa emenda é
um fato inédito, porque neste País, pela estrutura de definição
tarifária centralizada na União, o consumidor não tem nenhum
acesso à política tarifária, ao controle dos serviços. E essa
emenda veio atender ao clamor principalmente dos Deputados
do Rio Grande do Sul, que nos apresentaram várias emendas
que estão traduzidas nessa.

Sr. Presidente, atendemos também ao clamor dos Depu
tados do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Espírito
Santo, ao autorizar a Eletrobrás a alienar a entidades de Poder
Público as ações ordinárias de empresas concessionárias de
serviço público e distribuição de energia elétrica, admitidas
sua manutenção e participação acionárias minoritária.

Sr. Presidente, foi longa e exaustiva a negociação, assim
como a análise de todas as propostas apresentadas pelos Srs.
Deputados e pela Associação das Empresas de Distribuição
de Eletricidade do norte e do Nordeste, pela Associação das
Empresas do Sul e do Centro-Oeste e das empresas da inicia
tiva privada, que nos reivindicaram a exclusão, no § 2° do
art. 1°, da palavra "estritamente", garantindo com isso a remu-
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neração do capital. ou seja, o lucro das empresas fornecedoras
e distribuidoras de energia elétrica. Consideramos que o subs
titutivo final atende a todos os principais clamores dos Depu
tados e das entidades do setor elétrico.

Sr. Presidente, nesse sentido queremos fazer a esta Casa
apelo no sentido de que esse projeto seja votado hoje. Do
contrário, teremos, em curtíssimo prazo, o estrangulamento
do setor elétrico nacional, que já vive dificuldades imensas
por falta de uma política tarifária.

A desqualização tarifária permitirá que estados que têm
condições de cobrar mais pela energia elétrica que oferece,
como é o caso dos do Sul e do Sudeste, possam fazê-lo. Por
outro lado, este projeto garante uma política de auxIlio, de
apoio. por parte dos demais setores do País aos estados mais
pobres. mais necessitados da Nação. Procuramos, como disse
e reforço. atender às diferentes realidades regionais. É nesse
sentido, Sr. Presidente. que fazemos apelo a todos os Srs.
Deputados no sentido de que votemos esse projeto com a
máxima urgência.

Há ainda pequenos detalhes. O Deputado Luiz Carlos
Hauly, Líder do PSTR, apresentou-nos agora uma emenda
de redação ao dispositivo que trata dos saldos das CRC, a
fim de garantir aos estados adimplentes o direito de utilizarem
tais saldos. Iremos garantir isso na redação final do substi
tutivo.

Faltando poucos Deputados para garantir o quorum, que
remos conclamar todos os Deputados que tenham interesse
concreto na aprovação de uma nova política tarifária a virem
ao plenário para que possamos votar este projeto, de grande
interesse para a Nação, para o setor elétrico nacional. Assim
tiraremos o País do sufoco, pois estamos na iminência da
interrupção de fornecimento de energia elétrica.

o SR. LUIZ GIRÁO (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero parabenizar o Deputado Marcelo Bar
bieri, o nosso companheiro José Carlos Aleluia e o Presidente
da Companhia de Eletricidade do meu Estado, Sr. Sérgio
Cardoso, pelo trabalho incansável que realizaram nesta Casa
nos últimos cinco dias. O objetivo era apresentar um projeto
de desequalização das tarifas elétricas que não prejudicasse
mais uma vez a região Nordeste e as empresas que estão
cumprindo as suas obrigações. Isso porque , quando se faz
uma anistia neste País, normalmente os Estados nordestinos
são prejudicados. Na recomposição do Pagamento dos Esta
dos ao País, o nosso Estado e alguns outros do Nordeste,
embora adimplentes, acabam sendo prejudicados.

Queria também pedir às empresas de energia elétrica
que agora vão ficar responsáveis pela cobrança, pela taxação,
pela sua própria tarifa, que levassem em consideração a situa
ção dos agricultores que têm irrigação no Nordeste. V. Ex~

sabe melhor do que eu que a única saída para a economia
primária nordestina é a irrigação. Não é possível que ainda
hoje o agricultor nordestino, aquele que planta milho, arroz,
feijão, tenha que pagar a energia que utiliza durante o dia
pelo mesmo preço que paga o setor industrial.

Estou disposto, inclusive, a conversar com o Deputado
Marcelo Barbieri para que S. Ex' acolha no seu substitutivo
ao Projeto de Lei n9 3.497 uma emenda deste Parlamentar
que autoriza as empresas concessionárias de energia elétrica
do semi-árido a fazerem dentro da própria empresa, uma
equalização. Aumentando 1 ou 2% nas tarifas industriais e
comerciais, poderiam reduzir muito as tarifas dos projetos

de irrigação e, acima de tudo, dos pequenos agricultores,
que têm na irrigação a sua sobrevivência e a de sua região.

Sr. Presidente, conclamo meus Pares a aprovarem este
projeto, que modificará as relações hoje existentes entre as
companhias de eletrificação que distribuem energia e o poder
central. É mais um grande passo que o País dá em direção
à descentralização administrativa, podendo as empresas medir
sua competência. Assim. aquelas que sejam mais bem adminis
tradas podem transferir sua produtividade através da tarifa
energética.

Quero também parabenizar o companheiro Marcelo Bar
bieri por ter acolhido a emenda que estabelece que os consumi
dores de energia elétrica agora também poderão, num pro
cesso democrático, juntamente com a companhia, decidir so
bre a distribuição de energia e sobre o preço da tarifa energé
tica no País.

Este projeto, oriundo do Executivo, representa um gran
de avanço, principalmente no que se refere às modificações
realizadas pelos Parlamentares que participaram de sua elabo
ração.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco Parlamentar
- RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em função das discussões que se vêm travando
no País com relação à ameaça de um possível separatismo,
solicito a transcrição nos Anais desta Casa de matéria de
autoria do ilustre Austregésilo de Athayde, publicada no Cor
reio Braziliense de hoje, que bem demonstra a forma coerente
como poderiam pensar não apenas os Parlamentares, mas
também a socieidade brasileira.

Diz a matéria:
"NORDESTINOS SANGUESSUGAS"

Tudo deriva de movimentos da circunstância que
não há como confundir com atitudes racionais. A unida
de brasileira é uma, indivisível, e faz parte dos jura
mentos de mandatários de todos níveis mantê-la. O
Brasil deve a todos os seu filhos, seja qual for o qua
drante do seu berço, o empenho histórico das conquis
tas graças às quais, desde o bandeirantismo paulista,
fomos levando adiante, em todas as direções dos ven
tos, a nossa soberania. Tudo uma epopéia ainda à espe
ra de quem como Luís de Camões nos Lusíadas cantou
05 feitos históricos de sua raça.

Sabe-se o que devemos aos nordestinos, acossados
pelas secas, na expansão da soberania brasileira na
Amazônia. Como não se ignora o que se deve aos
gaúchos, o inolvidável Plácido de Castro, no intrépido
comando, para a incorporação do Acre que o Tratado
de Petrópolis consagrou com a sabedoria política do
Barão do Rio Branco, a quem Ruy celebrou como
o nosso Deus terminus.

Os nordestinos têm dado ao Brasil os grandes no
mes da sua intligência, como do Sul têm dado ao Brasil
os grandes nomes da sua inteligência , como do Sul
têm saído elevadas expressões de nossa cultura. O con
junto desses valores forma o maravilhoso acervo com
o que o País, além de abedecer a unidade de sua voca
ção democrática, transpõe as fronteiras e leva ao exte
rior o 5 índices de sua incontestável presença, em todas
atividades em que a civilização moderna se exprime.

Não há sanguessugas, e sim vítimas ocasionais das
diversidades climáticas. Com as inundações, as geadas,
os temporais efelicos, reclam a mesma ajuda fraterna,
e o povo inteiro se mobiliza para defender com a pró-
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pria vida um palmo de terr do Sul, como os sulistas,
sob a mesma inspiração patriótica, acorrerão para repe
lir, com o peito as armas, dado o atrevimento de quem
se arrisque a desafiar os direitos da nossa unidade terri
torial. As gerações de hoje saberão ser dignas da heran
ça que receberam há cinco séculos. Com ardor e afin
co."

Sr. Presidente, solicito também a V. Ex~ que essa matéria
seja distribuída a todos os Parlamentares, inclusive aos mais
ousados, que procuram, numa política suicida, separatista,
prejudicar a unidade desta Casa Legislativa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - Pa. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dentro
de poucos instantes votaremos o projeto que dispõe sobre
a fixação das tarifas para o serviço de energia elétrica.

Algumas vezes temos criticado o Governo, mas queremos
concordar com o conteúdo maior deste projeto, que promove
o amplo encontro das contas das empresas estaduais e da
União, estabelece novas regras para os contratos de supri
mento entre as concessionárias, revê a reserva global de rever
são, altera as contas de combustíveis fósseis e extingue o regi
me de remuneração garantida para o serviço público.

O objetivo principal do projeto - usando uma expressão
que não é parlamentar - é retirar a máscara que esconde
o rosto das centrais elétricas, que os brasileiros não conhecem.

Sr. Presidente, várias centrais não recolhem a quota devi
da ao poder concedente. Tornam-se devedoras, e não sabemos
onde elas aplicam esses recursos. Agora, com o estabeleci
mento de uma planilha de quotas e de preços, elas terão
de revelar e de justificar esses custos, e poderemos fiscalizá-las.
É peciso que as centrais elétricas não sejam cabides de empre
go de Governadores ou centros de política. Órgãos da mais
alta responsabilidade, que sustentam instrumentos básicos de
desenvolvimento como a energia, têm de ter transparência
e estar afinados com os novos tempos de moralização dos
costumes políticos. Têm que nos dizer quanto, como e por
que investem.

Sr. Presidente, o projeto é bom e devemos apoiá-lo, so
bretudo depois do trabalho judicioso de dois bons colegas
- os Deputados José Carlos Aleluia e Marcelo Barbieri -,
cujos substitutivos serviram para aperfeiçoá-lo.

Pedi permissão ao eminente colega José Carlos Aleluia
para discordar apenas de dois pontos do seu substitutivo.
Quanto ao primeiro, S. Ex' já foi concedente e retirou do
projeto a junta de arbitragem, que argüimos ser um instru
mento burocrático a mais que iria atrapalhar a fiscalização
e o bom andamento da análise das tarifas. O segundo diz
respeito a um conselho comunitário que querem criar. A nossa
Constituição, Sr. Presidente, é muito generosa na criação de
conselhos, que combatemos durante a Constituinte porque
eles colidem com o Poder Legislativo, quando formalizam
normas. Há o Conselho de Educação, o Conselho do Índio,
o Conselho de Energia, uma série de conselhos que legislam
paralelamente a esta Casa, que tem comissões especializadas
para tratar dessas matérias. Os técnicos poderiam vir a esta
Casa e trabalhar nessas comissões, a fim de encontrarem as
fórmulas legais para o atendimento de suas necessidades. Por
tanto, Sr. Presidente, esse conselho é dispensável, é burocrá
tico. Não sendo criado, será um conselho a menos a atrapalhar
a vida do contribuinte.

Este projeto beneficia o Norte e o Nordeste, pois as
tarifas serão menores nessas regiões, e creio que estaremos
contribuindo para colocar cada macaco em seu galho. Assim,
teremos oportunidade, pela transparência que o projeto vai
impor ao poder concedente de energia e às concessionárias,
de fiscalizá-los e de chamá-los à ordem quando saírem da
linha do trabalho moralizador a que devem estar vinculados.

Sr. Presidente, com estas considerações, o meu partido,
o PDS, apóia o projeto e se congratula com o Governo e
com os colegas pela iniciativa. Esperamos que ele seja um
instrumento, não para atormentar o contribuinte, mas, sobre
tudo, para dar-lhe mais garantia e maior segurança ao poder
concedente e às concessionárias.

Era o que tinha a dizer.

O SR. .DÉRCIO KNOP (Bloco Parlamentar Democrático
- Se. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'"
e Srs. Deputados, os recentes escândalos envolvendo as mais
altas autoridades do País, sobretudo seu mandatário, deixaram
a sociedade brasileira perplexa e indignada. O povo, saturado
de tantos desmandos e odioso cinismo, correu às ruas em
protestos, exigindo a derrubada e a punição dos culpados.
O resultado já se sabe.

No entanto, o mero afastamento do Presidente da Repú
blica, por importante que tenha sido para a consolidação da
nossa jovem democracia e como prova de maturidade das
instituições brasileiras, de forma alguma significa ter-se para
sempre afastado o monstro da corrupção da administração

do País, cuja população amarga crescente empobrecimento
resultante de uma crise econômica insuportável, pagando com
seu sacrifício pela desonestidade e falta absoluta de escrúpulos
de alguns poucos privilegiados, cujo único "mérito" é o de
usar sua inteligência a serviço do mal.

Importantes segmentos da sociedade se têm manifestado
sobre o risco representado pela impaciência e revolta - até
hoje ainda represadas - do povo brasileiro. Da parte do
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Admi
nistração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo
- Secovi, chega-nos mensagem, assinada por seu digno Presi
dente, Sérgio Mauad, a qual passo a ler na íntegra, para
que sirva de alerta aos nobres colegas e passe a constar dos
Anais da Casa.

"AOS NOSSOS REPRESENTANTES
NO CONGRESSO NACIONAL

A MISSÃO QUE
LHES CABE

Em face do atual cenário político, e dos fatos que
nos induzem a acreditar que a economia vai mal porque
a falcatrua vai bem, o Secovi-SP se vê na obrigação
de expressar sua posição sobre o momento nacional.
Em especial, no que diz respeito à histórica missão
que recai sobre os ombros, e a consciência, de nossos
representantes no Congresso.

Entendemos que o aparente estado de letargia,
em que a sociedade se entregou até este momento,
há de ser porque espera que as CPI, constituídas por
esses representantes, não se omitam na busca da verda
de, encaminhem ao Congresso, e a quem competir,
os elementos por eles apurados.

E que essa verdade acarrete conseqüências urgen
tes sobre aqueles que estão "vendendo" o País de ma
neira criminosa, e nos fazendo enfrentar uma crise mo
ral das mais vergonhosas.
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A advertência se faz necessária para sacramentar
um ponto: a população não está ineste. De uma hora
para outra, estudando colocaram-se nas ruas, em núme
ro elevado, considerado o tempo mínimo de articu
lação. Um maniesfeto. Um protesto. A exigência da
queles que desejam crescer e viver dignamente, tradu
zindo o sentimento e a vontade de todos os brasileiros.

Como cidadãos, afirmamos que a paciência nacio
nal se esgotou. Estamos alcançando o momento cruel
da inversão dessa pseudo-resignação. Não nos esque
çamos de que a população ainda tem presente a má
sensação de ter sido lograda no fenômeno político das
"Diretas Já". A convocação feita foi prontamente aten
dida. Mas as decisões, "intramuros", frustou a todos.

Se depois de todo esse processo doloroso, nada
for feito para restabelecer a seriedade da administração
dos bens públicos, chegaremos à citada inversão.

Assusta-nos ainda, a ingerência do eterno oportu
nismo político ou argentário. A influência dos que bus
cam poder ou dinheiro, e se aproveitam da situação,
constituindo-se em falsos líderes, iludindo a boa-fé hu
mana. Os sempre presentes "grupos de conveniência
imediata".

Houve um momento de perplexidade diante das
fraudes, que já passou. A sociedade sabe que recursos
monetários, bilhões de dólares, foram subtraídos de
seu progresso humano e material, desviados para al
guns privilegiados e, em grande parte, evidentemente
ocultado fora do País.

Esses recursos fazem falta na economia, e este
Sindicato tem divulgado, sistematicamente, a queda
da produção imobiliária nacional para a classe média.
Justamente ela, que paga os impostos, está totalmente
desamparada pela inexistência de uma política habita
cional contínua. Foram extintos o Banco Nacional da
Habitação e até mesmo o Ministério da Habitação,
específico do setor, órgãos que detinham sensibilidade
para o enfrentamento dos problemas sociais e econô
micos.

As empresas construtoras e incorporadoras, que
atuam na produção e comercialização imobiliária, estão
hoje com cerca de 80% de ociosidade. É alarmante
o efeito destrutivo, em razão de seu alto desempenho
reprodutor de empregos e riqueza, na estabilidade so
cial.

Vale lembrar que o Poder Executivo depende, e
muito, do Legislativo. A Constituição de 1988 atribuiu
imensos poderes ao Congresso Nacional. Aos Parla
mentares cabe a responsabilidade de agilizar a reto
mada econômica do Brasil e abreviar os efeitos nefastos
da recessão, com prejuízos incalculáveis nas áreas da
saúde e educação. Lembrem-se Senhores Parlamen
tares, que do crescimento do Produto Interno Bruto
do Brasil dependem melhores salários para a população
como um todo, inclusive os que recebem do Tesouro
Nacional.

Metas devem ser cumpridas, honrada e dignamen
te. A massa, comprova a História, não reage de ime
diato aos fatos. Mas quando inicia a reação, nada a
segura. Não há valor que pague o preço da sua digni
dade. - Sérgio Mauad,Presidente do Secovi-SP."

O SR. VICTOR FACCIONI (Bloco Parlamentar - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~ e Srs.

Deputados, o Governo continua dizendo uma coisa e fazendo
outra. Como temos novo Presidente, imaginava-se que esta
prática seria modificada. Mas foi mantida pelo menos no caso
da tramitação e votação do ajuste fiscal. para decepção de
muitos brasileiros.

O Governo dizia que iria reduzir a carga tr~butária e
simplificar o sistema. Falava-se até num Imposto Unico, ou,
como é o caso da minha Proposta n" 91192, ou da do Deputado
Ponte, em reduzir a carga para apenas quatro a seis impostos.
Aconteceu tudo ao contrário. Ao invés da prometida redução,
criou-se mais um imposto, e nenhum foi substituído. Ao invés
da simplificação, vem aí mais complicação. o que vai provocar,
incluisive, demandas judiciais contra aspectos de inconstitu
cionalidade.

Basta ler os jornais para perceber a reação contrária da
sociedade a essa decisão. O Jornal do Comércio, de Porto
Alegre, no dia 25, anunciou que "Contribuintes estudam como
escapar do IPMF". A Folha de São Paulo, no dia 27, noticia:
"Fiesp diz que IPMF aumenta recessão", anunciando ainda
que analisa ação judicial para questionar o novo tributo. Já
no dia 22, o Jornal do Comércio divulgava que "Gaúchos
constatam prejuízos" e que, segundo análise da Secretaria
da Fazenda, o Rio Grande do Sul vai perder 32,2 milhões
de dólares com a entrada em vigor do IPMF.

Como se tudo isso não bastasse. o Governador Collares
conseguiu aumentar o ICMS de 17 para Ig0'(., em vigor já
em janeiro, e o Governo Federal aplica a nova lei do Imposto
de Renda, que também já está vigorando, e ainda fica a buscar
explicações e diz não saber por que acontece a remarcação
de preços e o brutal aumento do custo de vida.

Por isto, a bancada estadual do PDS votou contra a majo
ração do ICMS e o acréscimo de 10lfé sobre combustíveis
e telecomunicações, e a bancada federal votou contra a criação
do IPMF. Votamos contra para não onerar ainda mais o contri
buinte e para evitar um desajuste ainda maior na economia.
Se os que aprovaram essas propostas agüentassem sozinhos
as implicações de tais decisões, tudo bem. Mas as conseqüên
cias negativas recaem sobre todos os brasileiros, inclusive so
bre os que, como nós, não fomos ouvidos em nosso alerta
e em nossas propostas, sendo derrotados no voto pela avalan
che da máquina do Governo do Estado e depois do Govero
Federal.

Até quando isso vai continuar'! Em breve saberemos.
Diante de tudo o que foi exposto. o que se pode concluir
é que assim vai ficando cada vez pior.

o SR. PASCOAL NOVAIS (Bloco Parlamentar - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"'. e Srs.
Deputados, trago no dia de hoje um assunto que vem preocu
pando toda classe brasileira. Quero me referir ao crescimento
desvairado da criminalidade no País.

O Brasil sofre na atualidade, Sr. Presidente, as mazelas
de um processo destruidor do sentimento associativo. não
respeitando valores fundamentais da sociedade humana, entre
eles o direito à vida, à segurança pessoal e à proteção do
patrimônio.

Os grandes centros brasileiros, Srs. Deputados, estão a
cada dia mais agitados, nervosos e tensos. formando indiVÍ
duos extremamente egoístas, preocupados apenas com seus
interesses imediatos, sem limite de ordem moral e sem nenhu
ma solidariedade social.

Esse terrível drama, Sr. Presidente, revela-se assustador.
com a escalada da violência que espalha revolta e mede Ve-
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mos constantemente nas capitais brasileiras notícias de seqües
tros, assassinatos e estupros que denunciam um clima de cres
cente terror urbano. Só para se ter uma idéia desse crescimento
acelerado, em Porto Velho. Capital do meu Estado, os órgãos
de segurança pública flagraram um número elevado de gangs
que vêm provocando terror em toda população, elevando o
índice de casos para mais de 50'"';(. só na Capital. Enquanto
isto, dezenas de outros crimes hediondos semelhantes se regis
tram todos os dias no País, sobretudo nas periferias urbanas,
onde os pobres se transformam em feras no combate pela
sobrevivência.

Acho que são muitas as causas dessa grave distorção do
progresso urbano, Srs. Deputados, que vem gerando abomi
náveis monstruosidades e barbaridades anti-sociais. Segundo
dados dos órgãos oficiais, o Brasil contou 150 seqüestros em
1992. quando 350 crianças foram assassinadas. O fogo da vio
lência tem aumentado, com a certeza da impunidade ou da
lei branda. Um seqüestrador assassino sabe que pode pegar
30 anos de cadeia, mas, sendo primário e tendo bom comporta
mento, ficará livre em quatro ou seis anos. Leis severas são
absolutamente necessárias e urgentes.

Indubitavelmente, Sr. Presidente, o caminho para alcan
çarmos os indicadores reais de tanta violência passa pela crise
social, onde despontam o desemprego e a fome. Segundo
o Unicef, órgão das Nações Unidas para a infância, 28 milhões
de crianças estão em condições de miserabilidade no Brasil.
Mais de sete milhões de crianças sobrevivem simplesmente
jogadas nas ruas, muitas manipuladas por organizações crimi
nais. Mais de 500 mil meninas ocupam as ruas, escapando
como prostitutas. O quadro, como podemos ver, é extrema
mente alarmante.

Diante de uma situação dessas, necessário se faz, Sr.
Presidente, que todos nos unamos como objetivo precípuo
de salvar nosso País, combatendo intensamente a crimina
lidade e a marginalidade de forma concreta e mais enérgica.

Era o que tinha a dizer.

o SR. GILVAM BORGES (Bloco Parlamentar Demo
crático - AP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sra". e Srs. Deputados, a Amazônia Continental se
constituiria, pela sua extensão territorial, no terceiro país do
mundo, se contássemos como desmembrada a parte seten
trional que abrange oito estados brasileiros, entre os de maior
e extenção os de amplitude média.

Além dessa fatia de mais de um terço do território brasi
leiro, ela abrange as três Guianas, a Bolívia, a Colômbia,
o Peru e a Venezuela, banhada pela própria bacia Amazônica,
o maior depósito de água doce do mundo e a bacia do Orenoco,
estendendo-se, ainda, ao leste do Equador.

É a maior região homogênea do mundo, na faixa equa
torial.

Entre o Nordeste, a Cordilheira dos Andes e o cerrado
brasileiro, banhada pelo Atlântico, onde deságua o mais volu
moso rio da Terra, muito menos estudada do que deveria,
durante quase cinco séculos de ocupação, apresenta-se como
uma das regiões de população mais rarefeita do mundo, embo
ra abrigue invejável cadebal de recursos naturais, aquáticos,
florísticos e formidáveis riquezas no subsolo.

Mas hoje, quando se procura considerá-Ia um patrimônio
universal, pensa-se muito mais na preservação da sua flora
e fauna do que no desenvolvimento econômico capaz de propi
ciar uma ocupação territorial, ao menos em termos da densi
dade demográfica do Canadá ou da Austrália.

Em todos os países que compõem esse vasto continente
quase mediterrâneo tem havido. principalmente a partir da
sexta década deste século, uma veemente preocupação com
o desenvolvimento da região. sem unidade metodológica, nem
suficiente destinação de recursos. não se obtendo, sequer,
uma solução harmônica para a preservação ambiental e a
conservação ecológica, diante da necessidade do aproveita
mento racional dos seus rios, das suas florestas e da fauna
riquíssima. principalmente aquática.

Não se pode compreender como, até agora, desde a fun
dação do IBDF (hoje Ibama) há algumas décadas e a partir
da criação da Secretaria do Meio Ambiente, no antigo Minis
tério do Interior, há mais de vinte anos, não se encontrou
uma concordância harmônica entre a preservação ecológica
e a utilização dos recursos naturais da Amazônia brasileira,
e não se obteve, ao menos. a harmonização do desenvol
vimento da silvicultura e a manutenção dos espécimes insubsti
tuíveis da mata secular.

Há quase um século exploram-se os seringais da Amazô
nia, lenhando-se os seus caules e, decerto, apressando a desvi
talização da árvore. Tem-se plantado muito mais seringueiras
no Sul do País do que em toda a Amazônia.

Os técnicos ainda não se convenceram de que, plantando
duas árvores para cada uma sacrificada, a longo prazo a flo
resta manterá suas características, sem perda para o equihbrio
ecológico.

O Ibama nâo se convence. por exemplo, de que a capivara
- o maior predador de gramíneas, principalmente do arroz,
no Sul do País - pode ser mantido em cativeiro e posterior
mente domesticada, significando uma economia de, pelo me
nos, 15% nas lavouras de milho, arroz e cana do Brasil Meri
dional e Atlântico.

A Amazônia brasileira tem capacidade para suprir de
peixes o País,com excedentes exportáveis. Basta que se ado
tem processos já utilizados em outros estados, como os viveiros
de camarão e lagosta no Nordeste e a piscicultura nos variados
depósitos eqüíferos no Sul do País.

A região tem condições de adaptar toda espécie de gado
bovino de clima tropical, co~o a Ilha do Marajó abriga gran
des rebanhos de bubalinos. E possível criar bois em marombas
de madeira - abundante na região, boiando à t10r dos rios
e igarapés. subindo e descendo ao sabor das águas e não
apenas dizimando matas primitivas para plantar capim e outras
forrageiras. produzindo-se o suficiente para o abastecimento
dos regionais, enquanto se exportam peIxes, madeiras, oleagi
nosas, pimenta, guaraná e frutos tropicais.

A Amazônia precisa ser vista assim, sob o prisma da
realidade econômica, sem cessar a vigilância sobre a preser
vação do meio ambiente, que interessa à ecologia mundial.

Uma longa experiência histórica universal parece revelar
que o processo civilizatório. em todas as nações e continentes,
foi marcado pela agressão ao meio ambiente. Mas, se remon
tarmos o estudo da biosfera às descobertas da Paleontologia,
veremos que, na luta pela sobrevivência e pelo domínio dos
recurus naturais, para a preservação das espécies, as menos
armadas c menos poderosas foram aniquiladas pelos preda
dores maiores, principalmente répteis e mamíferos, não esca
pando as próprias aves a essa chamada seleção natural.

Fácil verificar-se, nesse contexto, que o maior predador
tem sido o homem, embora não vitorioso na sua luta contra
os insetos e centenas de seres unicelulares prejudiciais à sua
vida. O pior é que o homem não adestrou animais e plantou
vegetais para apenas garantir sobrevivência. Caça e pesca,
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na maioria das vezes, por puro prazer; sem que, até hoje,
nenhum organismo internacional tenha conseguido um inven
tário válido do que é evitável destruir do que se pode renovar.

Os importadores de madeira da Europa e da Ásia não
indagam como substituir essa matéria-prima ou renovar o re
vestimento vegetal destruído. Na busca do ouro, destróem
florestas, envenenam os rios, sacrificam animais, estere\izam
o solo pela erosão decorrente da exploração do subsolo.

Nesse contexto, a Amazônia continental tem sido alvo
fácil da predação nacional e internacional. Até o século passa
do, quem contemplava aquela floresta alimentava a ilusão
de enraizar-se num solo fertilíssimo.

Somente em meados deste século, a partir de pesquisa
pioneira de Marbut, foram esses solos classificados como late
ríticos, rasos, pobres e frágeis e, removido o revestimento
florístico, destruídos pela lixiviação, sem nenhum valor agríco
la, fato aliás demonstrado com a exploração nordestina da
zona bragantina, no nordeste do Pará, em meados do século
XIX. Só mais recentemente o Instituto de Experimentação
Agropecuária do Norte, no Pará, revelou a existência de faixas
de terra firme, de lacto-solos ácidos, apenas moderadamente
férteis, na região.

Se a Amazônia conheceu grande prosperidade, nos três
primeiros qüinqüênios deste século, graças ao surto da borra
cha, hoje as regiões extrativistas continuam com menos de
um habitante por quilômetro quadrado, não havendo pro
gresso apreciáyel na agricultura e pecuária, exceto em Rondô
nia, Roraima e Tocantins, com menos de 1% do rebanho
nacional. Os eventuais surtos de progresso da região - hoje
mais metropolizada em meia dúzia de núcleos urbanos do
que realmente povoada - resultaram do extrativismo e da
Silvicultura, quando não da devastação florestal.

Hoje, quando a humanidade se adverte de que não cessou
o perigo da exploraçãO demográfica mundial - embora, no
Brasil, esse crescimento tenha baixado dos 2% ao ano 
ainda não se encontrou a prática de um verdadeiro humanismo
geoeconômico, que consiste na busca da unidade universal,
coma preservação das individualidades etnorgânicas.

Os padrões de vida, de cultura e de individualidade nacio
nal não se podem homogeneizar a tal ponto que o africano
oriental se assemelhe ao nórdico, nem os países da faixa equa
torial americana copiem os Estados Unidos e o Canadá.

Temos que reconhecer, principalmente os sul-america
nos, que perdura, no continente, depois de mais de cem anos
de declarada independência política, um colonialismo cultural
e sobretudo - e infelizmente - econômico. Não nos liberta
mos de uma hipotética branquitude e do domínio da chamada
civilização ocidental do hemisfério norte.

As civilizações ou, pelo menos, os povos homogêneos
têm uma vocação telúrica, são produtos do meio geopolítico,
do caldo de cultura em que se sedimentaram durante séculos.
Vemos, no caso da Europa, a diferença entre as nações nórdi-.
cas e ibéricas, entre a Rússia e a Inglaterra. Constatamos,
recentemente, como a unidade iugoslava esboroou e ainda
perduram conflitos religiosos altamente destrutivos no Oriente
Médio.

Cada povo quer preservar suas idiossincrasias e, sobre
tudo, seu livre arbítrio. Entretanto, baixam a cerviz, diante
do capitalismo ou do militarismo, as tenazes poderosas dos
chamados países do Primeiro Mundo.

Se, nesse conjunto, o Brasil é um segundo mundo, pati
nando entre a miséria e o esforço de industrialização, a Ama
zônia Continental, no contexto genérico da humanidade, é

um quarto mundo, com o seu desenvolvimento programado,
sem um sistema institucional próprio sacramentado pelo con
junto das nações pobres em que se insere.

Já se sabe, pelas suas condições sui generis de subcon
tinente sul-americano, com área equivalente a de toda a Euro
pa, que o planejamento econômico-social e político da Ama
zônia exige uma solução orgânica e conjuntural. Tem-se tenta-o
do reunir, num organismo multinacional, o Brasil, a Bolívia,
o Peru, a Colômbia, o Equador e as Guianas, sem nenhum
êxito apreciável, apesar dos pronunciamentos retumbantes
dos Chefes de Estado dessas nações e seus chanceleres.

O último encontro se deu há dois anos, mas nada se
fez, nem se fará, porque está errada a ótica em que se coloca
o problema da integração amazônica.

Vejamos o caso do Mercado Comum Europeu.
Os problemas daquele continente eram meramente eco

nômicos, enquanto·a "gue~ra fria" entre as duas grandes po
tências mundiais - então a União Soviética e os Estados
Unidos - dispensava países como a Itália, a Alemanha, a
Bélgica, a Suíça, a Holanda, a Suécia, a Finlândia e a Noruega
de maiores preocupações com os gastos militares, que quase
aniquilaram aquele continente em dois conflitos internacionais
de tremendas conseqüências.

Ninguém duvida do êxito da experiência, prenunciado
há quase meio século, na década de 40, por Georges Bidault,
grande estadista francês exilado para o Brasil por De Gau,lle:
a unidade européia.

Agora, já temos o Mercosul, equacionando problemas
de mútua convivência econômica entre o Brasil e os países
platinos. Poderíamos secundar esse esforço, tão promissor
para a unidade sul-americana, instituindo o Mercamazônia,
para intensificar as trocas mercantis e culturais entre os países
dessa região continental.

Seria necessário, em tal caso, que o acordo multilateral
configurasse uma superintendência, não apenas com missão
de planejamento, mas com poderes de execução.

A semelhança das NaçÕes Unidas, haverá um orçamento
Ou fundo de investimentos compostos por um percentual do
Produto Interno Bruto de cada País amazônico, aplicando-se
os seus recursos de maneira inversamente proporcional à po
pulação e diretamente proporcional ao recursos naturais exis
tentes, reservados 10% para a preservação ecológica.

Evidentemente, o nosso intuito inicial não é o de apre
sentar um projeto de acordo multilateral, .mas de mobilizar
a atenção do Parlamento e do Executivo para que, utilizando
os recursosJ1umanos dos Ministérios das Relações Exteriores,
da Fazenda e do Planejamento, as Comissões técnicas especia
lizadas nessas matérias, tanto da Câmara como do Senado,
bem como representantes dos setores privados e universitá
rios, escolhidos pelo Congresso e pelo Poder Executivo, estu
dem o problema em todos os seus ângulos e especific~ções.

Esperamos que algum resultado objetivo decorra dessa
empreitada, que resultaria numa proposta a ser levada pelo
Brasil aos demais países da grande Amazônia.

Quando se convocou a Constituição, de cujo trabalho
resultou a Carta' em vigor, o Governo pôde reunir uma comis
são de cinqüenta juristas, sociólogos, economistas e pedago
gos, que produziu o excelente trabalho relatado pelo insigne
Afonso Arinos de Mello Franco. Simplesmente porque a pro
posição revelava uma decisão parlamentarista, o Executivo
fez tudo quanto pôde para preservar não apenas o mandato
presidencial, mas o próprio presidencialismo.
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Devemos confessar que o que há de bom no texto em
vigor foi elaborado por essa brilhante comissão, contendo
o pensamento inconfundível do grande político e jurista minei
ro, que ampliou o nosso horizonte representativo para conter
os analfabetos e os menores de dezoito e maiores de dezesseis
anos.

Se o Parlamento quiser e se o Governo concordar, será
possível constituir uma comissão de cinqüenta membros,
abrangendo as figuras mais representativas da inteligência na
cional, para elaborar uma proposta a ser apresentada aos
países amazônicos, no sentido da criação de um órgão multina
cional, com suficiente autonomia e fontes de recursos, para
difundir o desenvolvimento econômico em toda a região inter
continental, aproveitados seus imensos recursos naturais, sem
prejuízo do equilíbrio biótico, sem destruição das reservas
biológicas, sem poluição dos rios, susbtituído o desfloresta
mento por uma poderosa sivilcultura, racionalmente explo
rados os minérios, com desenvolvimento cabal da piscicultura.

Sabemos que há dificuldades no sentido de encontrar
uma solução harmônica, que dê ao espaço amazônico, pelo
menos, as condições de um segundo mundo, com uma densi
dade populacional em torno de cinco habitantes por quilô
metro quadrado e uma renda per capita de mil dólares, feita
a localização precisa da silvicultura para indústria madeireira,
montados entrepostos de pesca, com frigoríficos, salgamento
e barcos motorizados, aproveitando-se a energia hidráulica
suficiente para as agrovilas e fazendas agropecuárias, com
estabelecimentos educacionais e hospitalares profissionalizan
tes, além de indústria farmoquímica que, que aproveite a
riquíssima flora medicinal amazônica.

Também sabemos que o mais difícil será equacionar o
problema ambiental. Mas é possível encontrar um meio termo
entre os que pretendem transformar toda a Amazônia num
santuário intocável, com o mínimo de presença humana, e
os restauracionistas, que desejam recompor integralmente a
floresta milenar, arborizando as clareiras, eliminando as voço
rocas e dragando os afluentes assoreados.

São problemas complexos, mas de abordagem possível.
E todos exigem dedicação e prática urgentes.

Se a cada palavra que se pronunciou sobre a ecologia
mundial, no Rio de Janeiro, em 1992, correspondesse o plantio
de uma árvore, teríamos iniciado o reflorestamento de toda
a Mata Atlântica.

"Res, non verba" - fatos, não palavras! - é o que
se exige de nós todos, não queremos o Brasil com uma Ama
zônia devastada, ou com imensos espaços vazios explotáveis,
enquanto as favelas proliferam nos centros urbanos do País.
Esperamos que a nossa sugestão encontre ouvidos no Execu
tivo e acolhida nesta Casa.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

o SR. OSVALDO MELO (Bloco Parlamentar - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs.
Deputados, leio, estarrecido e preocupado, uma alentada ma
téria paga pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul no
último número da revista "Imprensa".

São vinte páginas impressas em cores, o que torna mais
cara a publicação. Nela, o Governador Alceu Collares defende
a tese da moda: redistlibuição das cadeiras no Congresso Na
cional, de modo a reduzir o número de representantes dos
estudos menores e aumentar o número de representantes dos
estados maiores.

Mas o Governador gaúcho não se limita à Câmara Fede
ral. Ele quer interferir também na composição do Senado,
onde cada Estado tem o mesmo número de representantes,
porque aquela é a representação das unidades federativas,
e não do contingente eleitoral.

Pois o Governador gaúcho quer que, no Senado, também
os estados maiores tenham mais cadeiras, o que me devolveu
a lembrança de uma triste tese lançada, e logo excomungada,
no meu tempo de moço, a de que o voto de um general
vale mais que o voto de uma lavadeira.

Por causa dessa discriminatória proposta, os caras-pin
tadas da época foram às ruas em minha Belém do Pará, protes
taram e foram reprimidos com violência, mas, certamente,
esse protesto funcionou como dique e matou no nascedouro
a elitizada proposta de um voto supostamente qualificado,
com pesos diferentes para pessoas diferentes.

O voto do eleitor vale-quanto-pesa transformou-se no
Senado vale-quanto-pesa do Governador Collares.

O Governador gaúcho é duro no seu ataque, não pou
pando os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste de acusa
ções pesadas, como a que ele faz sobre as verbas federais
que vão para.aquelas regiões, quando, no seu entender, deve
riam ir para o Sul.

Diz ele, textualmente:

" ...Condeno o processo espoliativo que arrebata
dotações orçamentálios de um Sul que se vai empobre
cendo para um Nordeste, um Norte e um Centro-Oeste,
onde acabam malbaratadas."

Como se as verbas destinadas ao Nordeste, Norte e Cen
tro-Oeste fossem todas malbaratadas; e somente as que vão
para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Talvez o Governador Collares tenha-se abeberado na
mesma fonte espúlia que lhe segredou ao ouvido que se cons
trói uma hidroelétrica na região do Xingó, no Estado do Pará,
motivo de confesso ciúme de S. Ex~, porque recebeu maior
dotação que a usina de Jacuí, no Rio Grande do Sul.

Qualquer estudante sabe que Xingó é Nordeste: no Pará,
é Xingu. E qualquer político bem informado também sabe
que não se constrói qualquer hidroelétrica no meu Estado.

Pode-se alegar que o equívoco foi distração de S. Ex~,

mas aí também podemos colocar em dúvida os números e
outros dados da sua diatribe contra o resto do País.

O texto pago do Governador Alceu Collares é um insulto
à Federação, uma despropositada agressão aos brasileiros do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, um desrespeito e um desser
viço à democracia brasileira.

O SR. SERGIO SPADA (Bloco Parlamentar PSTR 
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, é com grande honra e satisfação que venho
a esta tribuna, já como membro do Partido Progressista, que
surgiu ontem, dia 31 de janeiro, neste plenário, a partir da
fusão do Partido Social Trabalhista com o Partido Trabalhista
Renovador.

Estiveram presentes a esse momento histórico grandes
nomesdo cenário político nacional. Dentre as autoridades,
esteve aqui o Governador do Distrito Federal. O Exmo. Sr.
Joaquim Roriz, nomeado presidente de honra do Partid9 Pro
gressista, e o ex-Governador do Paraná, o Exmo. Sr. Alvaro
Dias, que assumiu a Presidência de nosso partido, a nível
nacional.

O Partido Progressista visa, basicamente. ao progresso
de nosso País. Nós, progressistas, queremos um Brasil fortale-
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cido, crescido e efetivamente próspero. Já estamos lutando,
portanto, para consolidar o propósito que a própria sigla do
nosso partido traduz. Seja na teoria, seja na prática, seremos
progressistas. . .,

E o que é ser progressista? E querer uma socIedade Justa,
é dizer não à recessão e sim a uma melhor distribuição de
renóa, é trabalhar por uma maior geração de empregos; é
lutar pela habitação popular, pela educação e pelo sanea
mento; é permitir uma melhor condição de vida aos brasileiros.

Nosso partido voltará sua atenção ao aspecto social do
País, por acreditar definitivamente que, da solução desses
probl~mas depende o progresso do Brasil. .

E claro que não se trata de descobe:ta al~um~. Ta:s pr?
blemas há muito nos cercam. Mas tambem ha mUlto nao sao
resolvidos. Pretendemos trabalhar, unir forças e lutar por este
desenvolvimento.

Com a adesão de 37 Deputados, oficializada durante nos
sa primeira convenção nacional. e o apoio articulado de quatro
Senadores, somos, hoje, a quinta maior bancada do Con
gresso, o que nos torna uma real opção de força, a nível
nacional, nas eleições presidenciais de 1994.. ' .. '

Estamos nos antecipando à reforma pohtlco-partldana,
criando um núcleo político que tendea crescer muito e se
fortalecer mais ainda.

Novas adesões por certo acontecerão, mesmo porque pro
postas de outros partidos, de certa .forma, vêm sendo esque
cidas e suas dificuldades transparecldas.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero congratular-me com
todos os membros do Partido Progressista e prestar nossa
homenagem à sua fundação, na pessoa de seu Presidente,
o Exmo. Sr. Álvaro Dias.

o SR. CARLOS SCARPELINI (Bloco .Parlamentar
PSTR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~'

e Srs. Deputados, o Governo Federal vem de anunciar sua
disposição em injetar 62 bilhões 861 milhões e 400 mil cruzeiros
na compra de material escolar para abastecer os 370 postos
de revenda no País, a preços reduzidos para a população
de baixa renda. Esses postos estão desabastecidos, por falta
de verba, desde o ano passado.

Responsável pelo setor, a Fundação de Assistência ao
Estudante (FAE) pretende equipar Kombis e caminhões vo
lantes para vender o material, que é composto por dez itens:
caneta esferográfica, borracha, transferidor,lápis de cor, giz,
apagador para quadro-negro, esquadro, apontador, cola plás
tica e régua. Também está prevista a distribuição de material
didático aos professores.

Talvez, a partir de agora, administrada com a seriedade
que se impõe a uma instituição do gênero, a Fundação de
Assistência ao Estudante cumpra o papel que cabe dentro
do contexto educacional brasileiro. É do conhecimento públi
co a situação deprimente a que o descaso e a corrupção arrasta
ram a FAE, com o desvio de milhões de livros didáticos,
propositadamente extraviados, que foram vendidos a firmas
de reciclagem de papel. Informa-se que doravante serão toma
das medidas preventivas para evitar a repetição das fraudes
e que os 30 milhões de livros serão entregues diretamente
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos às 160 mil
escolas atendidas pela FAE, para serem repassados aos alu
nos. Além dos custos mais baixos que os praticados pelas
transportadoras, a utilização dos serviços da ECT tem a vanta
gem adicional de tornar a entrega mais rápida. No ano passa
do, os livros chegaram às escolas em agosto, meses após o

míclo do ano letivo. Neste ano, a direção da FAE espera
entregá-los até março.

Num País como o nosso. de gritantes carências no campo
educacional, as medidas adotadas pelo Governo vêm ao en
contro dos anseios da sociedade, que não mais suporta o eleva
do preço do material escolar. especialmente dos livros. Obri
gação constitucional do Estado, a prestação do ensino com
preende vasta gama de atribuições e encargos, que não podem
ser renunciados como vinha acontecendo no desastrado Go
verno anterior. destituído pelo Congresso Nacional.

Evidentemente. trata-se de um dos aspectos do problema
pedagógico brasileiro, que se agravou de forma alarmante
nos últimos anos, em todos os níveis de ensino, do fundamental
às universidades; quadro caótico a exigir supremos esforços
dos homens públicos e largos recursos financeiros para ser
removido e ceder lugar a uma estrutura moderna de educação,
através da qual o País poderá alcançar os níveis ideais de
cultura e desenvolvimento.

Era o que tinha .a dizer.
A SR' BENEDITA DA SILVA (Bloco Parlamentar Demo

crático - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, na semana passada, a Folha
de S. Paulo, no dia 23 de janeiro de 1993, publicou que o
relatório final da Polícia Militar de São Paulo sobre o massacre
de Carandiru chegou à conclusão de que não houve excesso
durante o processo de fuzilamento dos detentos.

Causaram-me perplexidade a frieza e o cinismo do Presi
dente do inquérito, CeL Luiz Gonzaga de Oliveira, ao relatar
a conclusão do inquérito.

Tudo indica, diante dos constantes extermínios, homicí
dios e massacres por parte da Polícia militar, que ela se tornou
um poder paralelo dentro do Estado. O poder do tráfico está
para o Rio de Janeiro, como o da Polícia Militar está para
São Paulo. Não há lei que consiga enquadrá-la e puni-la.
Ela mata e extermina, com a conivência do Poder instituído.

A população urbana paulistana chega à triste indagação:
quem causa mais medo? a polícia ou o bandido? Suspeito
que ambos são produtos da mesma árvore genealógica da
violência.

O poder paralelo da PM de São Paulo é tão forte que
chega a desafiar qualquer obstáculo que esteja em sua frente
e que impeça a sua t~uculência. Mata, desafia e julga pelas
suas próprias mãos. E tao forte o seu poder que o próprio
Presidente do inquérito, diante da possibilidade de uma reper
cussão negativa, disse: "A opinião dessas entidades é proble
mas delas. A reação internacional não nos interessa".

O massacre de Carandiru permite visualizar a existência
de um poder clandestino que nasce sob forte aparato arma
mentístico e corporativista. Ficou bem claro que qualquer
um de nós, transeuntes, trabalhadores, negros e pobres, está
potencialmente sob suspeita, com alto risco de ser extermi
nado pela polícia.

A isenção da Polícia Militar no inquérito demonstrou
que o Estado e as instituições estão falindo e conseqüen
temente sendo substituídos pelos poderes paralelos: trafican
tes e ·PM tomam conta da sociedade, sem qualquer temor
de serem punidos e molestados.

Estamos em um estágio de regressividade social, jurídica
e política; num estado de perda de referencial; sem lei e sem
ordem; estamos numa bárbarie policial. Chegamos ao ápice
do caos, quando se sabe que o ex-Secretário de Segurança
Pública de São Paulo, Sr. Pedro Campos, como recompensa
do fuzilamento, está sendo indicado, numa lista tríplice, para
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o cargo de Juiz do Tribunal de Alçada Criminal. Foi ele quem
deu ordem para que a Polícia Militar invadisse a Casa de
Detenção e iniciasse o massacre, causando a morte de 111
presos.

Dessa forma, enquanto a Polícia Militar vai detendo um
poder e até mesmo influenciando e direcionando o inquérito
ao seu bel-prazer, o Governo Estadual de São Paulo fica
omisso, num faz-de-conta de que nada aconteceu, a ponto
de afirmar que não está acompanhando o desenrolar do inqué
rito policial-militar. Mantém-se eqüidistante, ao ponto de di
zer: "Não estou sabendo do fim do IPM porque não quero
manifestar-me sobre o assunto".

Sua aparente neutralidade explicita o seu descaso e a
sua própria impotência diante deste poder que clandestina
mente vai tomando dimensões incontroláveis na sociedade
paulistana. Chega ao ponto de tornar o Poder Executivo de
São Paulo em mero enfeite ou adorno da corte, em que o
Governo é apenas uma ordem figurativa. Não esqueça, Sr.
Governador, que a política é subordinada ao Executivo.

O relatório final que isenta os PM deixa evidente que
a tão defendida pena de morte já está em vigor pelas mãos
desses justiceiros da corporação paulista. Matam antes mesmo
do julgamento e da decisão judicial. E - o que é pior 
ficam impunes.

Não é possível aceitar o tamanho cinismo e a prepotência
desse poder clandestino e sobretudo a omissão do Governo
daquele Estado, que insiste em ignorar os fatos.

A Nação exige uma explicação mais convincente ante
o massacre na Casa de Detenção de Carandiru!

O Parlamento, por obrigação, precisa dar uma resposta
satisfatória à sociedade, propondo, na revisão constitucional,
rever o papel das Polícias Militares brasileiras.

A Nação está incorformada e indignada.
Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO PAULO (Bloco Parlamentar Democrático
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4'

e Srs. Deputados, não há nenhuma dúvida de que a sociedade
brasileira precisa de uma resposta urgente do Governo em
relação à escalada inflacionária, pois a inflação está alcançando
o perigoso patamar dos 30%.

Nenhum Governo conseguirá administrar este País, que
está dilacerado por excessiva concentração de renda, enquanto
a inflação se mantiver em tal patamar, a partir do qual sua
ascensão se torna mais acelerada ainda, pois desperta na popu
lação uma ansiedade insuportável, agravada pelos sacrifícios
impostos pela constante elevação dos preços dos produtos
básicos que ela consome no seu dia-a-dia.

Que o Governo terá que fazer alguma coisa o mais breve
possível e inevitável. A cobrança dos diversos segmentos so
ciais vai avolumar-se, e as autoridades econômicas terão que
dar uma resposta satisfatória.

O ponto central, a nosso ver, da crise é o excessivo endivi
damento do Estado, que, ao longo dos últimos 20 anos, assu
miu as dívidas tanto do setor privado quanto das empresas
estatais e dos Governos Estaduais, ao avalizá-los e conseqüen
temente honrar seus débitos, mesmo à custa do imenso sacri
fício que está sendo imposto à Nação, que, por isso mesmo,
assiste à estagnação econômica prolongar-se por mais de dez
anos.

Dizem os economistas mais conservadores que é preciso
cortar os gastos do. Govemo para combater o déficit público.

O que vemos neste momento?

Operacionalmente o déficit público, segundo as informa
ções das autoridades econômicas, é de 3% a 3,5% do Produto
Interno Bruto. Como reconhece o próprio ex-Ministro Simon
sen, um déficit dessa natureza não justifica, de forma nenhu
ma, uma inflação anual de 1.130%.

Há causas mais profundas do que o mero déficit opera
cional, em nosso entender perfeitamente ajustado, e ajustado
até demais, porque o Governo, na ânsia de cortar gastos,
está deixando de alocar recursos para setores indispensáveis,
como saúde, educação, ciência e tecnologia, infra-estrutura
etc.

O que está realmente angustiando a Nação?
É o déficit nominal, representado pelo endividamento

público interno, que já superou a casa dos 40% do Produto
Interno Bruto. A dívida pública interna, que na verdade,
é a dívida externa internalizada, exige do Governo, sob pres
são dos seus credores, os banqueiros nacionais e internacio
nais, um sacrifício desumano, sacrifício este suportado pela
maioria esmagadora da população, que está trabalhando para
pagar a dívida oficial a um punhado de sugadores e especu
ladores da energia vital da Nação.

O ajuste fiscal que está sendo votado nesta Casa resultará
em arrecadação de pouco mais de 8 milhões de dólares. Tra
ta-se de quantia insuficiente para cobrir as despesas governa
mentais com a rolagem da sua dívida, que, só em dezembro
do ano passado, alcançou quase 50 bilhões de dólares. Uma
gota d'água no oceano!

Os ajustes programados pelo Ministro Paulo Haddad,
como conter os bancos estaduais, reformular a dívida da Caixa
Econômica, regularizar as relações entre o Banco Central
e o Tesouro, acertar as contas da Previdência Social, harmo
nizar as relações entre o Governo Federal e os Governos
Estaduais, são fundamentais, pois trata-se de passivos a desco
berto que precisam ser equacionados.

Mas isso só não basta, porque um equacionamento drás
tico desses passivos resultaria em mais sacrifício da população
brasileira, já que, na prática, será ela chamada a pagar os
prejuízos.

É indispensável, portanto, que o endividamento líquido
do setor público, estimado, ao final de 1991, em 146,7 bilhões
de dólares, sendo 55,9 bilhões de dívida interna e 90,8 bilhões
de dívida externa, seja renegociado com os credores, tanto
os internos, como Estados e empresas, quanto os externos,
a fim de que o País possa aspirar, de novo, à retomada do
crescimento econômico.

Caso contrário, Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
assistiremos à progressão acelerada da escalada da violência
social, paralelamente à escalada da inflação, nos próximos
meses, com conseqüências imponderáveis para o nosso pro
cesso democrático.

Não chegaremos a lugar nenhum se for mantido o nível
de endividamento interno, que continua a enriquecer uma
minoria de privilegiados, os que lucram e estão perfeitamente
felizes com a inflação, em detrimento do resto da população,
que empobrece em alta velocidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (Bloco

Parlamentar - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SrêS e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para celebrar uma data muito importante na história da comu
nicação brasileira. Uma data que merece a atenção não apenas
da população de Belo Horizonte e de Minas Gerais, mas
também de todo o Brasil. No último dia 20 de janeiro, a
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Rádio Itatiaia. a mais popular de Minas e uma das maiores
do País. completou mais de um ano de existência.

Há 41 anos. um jovem jornalista e radialista montava,
na cidade de Nova Lima, próxima a Belo Horizonte, uma
emissora que seria o embrião da grande empresa que hoje
tanto engrandece nossa comunidade.

Esse jovem sonhador se chama Januário Carneiro. Como
poucos. ele teve naquele momento uma intuição sobre o futuro
da comunicação em nosso País. Um país de grande extensão
e grandes potencialidades, que exigia dos seus filhos um sonho
à sua altura.

Januário construiu, com seu idealismo, sua força de von
tade. seu entusiasmo e sua dedicação sem igual, uma das
mais importante se poderosas emissoras brasileiras.

Com firmeza, trabalho e raro talento, ele conseguiu ga
nhar o respeito dos ouvintes para sua emissora, hoje a mais
querida do Estado. Na cidade de Belo Horizonte principal
mente e em Minas de forma geral, ela é lider indiscutível
de audiência.

Hoje já podemos falar de um projeto vitorioso, de um
empreendimento que deu certo. Isso é mais evidente na parti
cipação decisiva da Rádio e do próprio Januário nos movi
mentos cívicos que mudaram o destino do Brasil nos últimos

.tempos.
No jornalismo, no esporte, na vigilância em defesa do

interesse púbhco. a Rádio Itatiaia tem conquistado um lugar
de indiscutível relevância. Não são apenas os historiadores
~e rccon~ecem o fa~o. Quem garante esse lugar de destaque
sao os ouvmtes. os CIdadãos.

Devemos apontar também o papel inovador, o pionei
rismo da Rádio Itatiaia. Ela foi das primeiras a adquirir os
equipamentos mais modernos de transmissão, que utilizou
na cobertura de eventos esportivos. Foi a primeira emissora
de Minas a fazer transmissões do exterior.

Hoje a Itatiaia se faz presente sempre que os aconteci
mentos se tornam dignos da atenção dos ouvintes brasileiros.
Aqui c em qualquer lugar do mundo.

O aniversário da Rádio Itatiaia é o momento certo para
homenagearmos o esforço vitorioso de Januário Carneiro.
Mas esse êxito ele o deve em grande pélte à competência
da equipe profissional que o acompanha. Uma emissora é
fruto de um trabalho de conjunto. Não podemos esquecer,
portanto. nomes como os de Márcio Dotti, à frente do jorna
lismo. Osvaldo Faria, comandando o esporte, e Emanuel Car
neiro. chefe do setor administrativo.

Não é fácil sintetizar num discurso os sentimentos de
respeito e gratidão que o povo de Minas Gerais tem pela
Rádio Itatiaia. Esses sentimentos são o grande e insubstituível
patrimônio da emissora. Não surgem da noite para o dia,
mas são fruto de longo e meticuloso diálogo.

Paciência e convicção são virtudes fundamentais nos líde
res autênticos. A posição que ocupam é sempre resultado
de um esforço cotidiano.

A liderança que a Itatiaia desfruta hoje em Minas Gerais
é um exemplo para os brasileiros. No sucesso dessa empresa
vemos refletido o potencial empreendedor de nosso povo.
Em tempos de incerteza, precisamos de paradigmas que orien-
tem nossas ações. .

Dificilmente poderíamos encontrar um grupo tão identi
ficado com as causas nacionais, tão aberto aos desejos dos
cidadãos, tão intimamente dedicado à busca da verdade no
jornalismo e da excelência nos programas de entretenimento.

Em Minas o rádio ainda é companheiro inseparável de
milhares de trabalhadores. Todos procuram sintonizar a esta
ção que lhes garanta música e informação da melhor quali
dade. Todos procuram a cobertura esportiva mais completa
e mais identificada com o espírito dos torcedores.

É por isso que afirmo. sem medo de errar. que. na história
do rádio mineiro, a Itatiaia é um divisor de águas e assinala
um salto qualitativo até hoje não superado. ~

Solicito, portanto, Sr. Presidente, Sr-' e Srs. Deputados,
que esta Casa se associe a mim nesta homenagem a Januário
Carneiro e à equipe que junto com ele faz o dia-a-dia da
Rádio Itatiaia. a preferida dos mineiros.

o SR. REDITÁRIO CASSOL (Bloco Parlamentar PSTR
- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados, de tanto ver triunfar nulidades. de
tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça.
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus.
os homens chegam a desanimar da virtude. a rir-se da honra
e a ter vergonha de serem honestos. Essa foi a obra da Repú
blica nos últimos anos.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados. como desejava a
população brasileira. que fez uma grande movimentação nas
ruas em prol da moralidade, o Congresso afastou o ex-Presi
dente da República, Fernando Collor de Mello. e o vice assu
miu.

Em primeiro lugar. deveria o Presidente Itamar lançar
no País uma campanha de moralização. mas S. Ex" vem com
mensagens e acréscimo de impostos. como se fossem a solução
para o Brasil.

O que devemos fazer é valorizar mais o dinheiro arreca
dado por meio da tributação.

Que as obras que são construídas pelo Governo venham
a custar bem menos.

Que o número de funcionários passe a ser reduzido, dimi
nuindo assim as despesas no setor público.

Sou testemunha de que qualquer obra construída pela
iniciativa privada tem custo muito inferior ao de uma cons
truída pelo Governo.

No seu quadro funcional, a iniciativa privada ocupa um
funcionário, enquanto um órgão do Governo ou uma estatal
possuem quatro para a mesma função.

Esta é a razão pela qual votei e continuarei posicionan
do-me contra a criação de tributos.

Apóio o Sr. Presidente da República na moralização e
no enxugamento da máquina administrativa.

Era o que tinha a dizer no momento.

o SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr"
e Srs. Deputados, o Partido Liberal estabelece no seu pro
grama:

..A censura moral pode justificar-se na televisão
ou no rádio, preferencialmente exercida por institui·
ções comunitárias. Nestes casos, o direito à livre expres··
são pode conflitar-se com o direito natural da educação
da família à educação de seus filhos. dentro de padrões
éticos. "

Por isso, não poderia o PL deixar de atender à concla
mação de Dom Lucas Mendes, em entrevista concedida à
imprensa no domingo atrasado. 24 de janeiro de 1993, em
que declara:
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"Agora eu vou cobrar com mais veemência. A
diferença da minha postura é que eu não sei, por exem
plo, concitar fiéis para fazer um protesto diante de
um cinema que esteja exibindo um filme imoral.

Eu conclamo a quem realmente crê, como eu creio.
que a televisão está desnaturando uma nacionalidade,
preparando um futuro sombrio, formando personali
dades deseducadas, que cada um se alie a mim. Eu
não tenho dúvidas em conclamar os empresários. Eles
é que estão, com publicidade, pagando a televisão.
Se a TV deseduca, que apliquem seu dinheiro em esco
las. É melhor ter mil escolas que uma televisão corrup
tora de menores."

Nessa mesma entrevista, Dom Lucas recorda que .. A
concessão e renovação das concessões dos canais de televisão
é prerrogativa do Congresso".

Ele afirmou:

"Seria bom que. ao fazer estas concessões, estives
sem muito presentes os artigos 220. 221. 222. 223. e
224 da Constituição. Não se deve dar concessão a canais
de televisão e de rádio que não respeitem estes artigos.
Sobretudo o inciso II do parágrafo 2" do artigo 220.
que trata da competência da lei federal para "estabe
lecer os meios legais que garantam à pessoa e à famI1ia
a possibilidade de se defenderem de programas ou pro
gramações de rádio e televisão que contrariam o dispos
to no artigo 221". O artigo 221 estabelece que a progra
mação de TV dê preferência "a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas" e que da respeite
os "valores éticos e sociais da pessoa e da famJ1ia··.
Uma televisão que não obedece isso é inconstitucional.
Não pode receber de novo uma concessão. O artigo
220 diz que o Estado deve estabelecer os meios legais
que garantam a defesa. É uma guerra de defesa que
eu estou propondo."

Não cabe dúvida que o Congresso têm obrigação de cum
prir o art. 224 da Constituição Federal.

Dom Lucas afirmou, ainda:

"Não proponho nem censura política, nem artís
tica, nem mesmo moral. Mas eu propugno um código
de ética. O próprio artigo 220 da Constituição diz que
não existe censura. Mas está no artigo 224: "O Con
gresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar,
o Conselho de Comunicação Social, na forma de lei".
O que eu exijo, em nome da Constituição, é a imple
mentação do artigo 224, deste conselho com pais, edu
cadores, comunicadores sociais, que elaborem um códi
go de ética. O que não pode é o despotismo a tirania
do mass media em nome da liberdade de imprensa".

S1'. Presidente, temos de ser capazes de criar uma televi
são moderni.' e evoluída, que não precise ser vítima de libelo
tão real e contundente como o de Dom Lucas, do qual vale
a pena reiterar alguns tópicos:

"Acuso a televisão de descumprir as funções para
as quais obteve do Governo uma concessão: informar,
educar, cultivar, formar a consciência e divertir. Em
vez disso, ávida de pontos no Ibope e de faturamento.

Acuso a televisão do nosso País de estar utilizando
aparelhagem e equipamentos sofisticados para imbeci
lizar faixas inteiras da população.

Acuso a televisão brasileira de ser demolidora dos
mais autênticos e inalienáveis valores morais, sejam
eles pessoais, sociais, familiares. éticos, religiosos e
espirituais. É assustadora a demolição da famma.

Acuso a TV brasileira de ser corruptora de meno
res, em virtude de programas da mais baixa categoria
moral, pelas cenas e pelo palavreado, em horário em
que as crianças estão diante da caixa mágica.

Acuso a TV brasileira de destilar em sua progra
mação e instilar nos telespectadores, inclusive jovens
e adolescentes, uma concepção totalmente aética da
vida: triunfo da esperteza, do furto, do ganho fácil,
do estelionato."

S1'. Presidente, o assunto é de excepcional gravidade.
No mundo de hoje, a televisão é o mais forte instrumento
de formação educacional de qualquer sociedade.

Precisamos reorientá-la, para que o Brasil possa ter um
futuro digno dos seus mais nobres e excelsos destinos.

o SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco Parlamentar
Democrático - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr'" e Srs. Deputados, ainda a propósito do projeto
do ajuste fiscaL ora aprovado e sujeito à segunda votação
e regulamentação oportuna, voltamos a esta tribuna, em aden
do às nossas ponderações sobre o assunto e ao registro que
fizemos em pronunciamento de 19 deste mês, sugerindo esten
der-se ao Sistema Financeiro Nacional a cobrança dos 2%
(dois por cento) de contribuição ao Finsocial, o que por si
só evitará a instituição do IPMF. Entendemos não ser justo
nem admissível que os poderosos estabelecimentos bancários
sejam beneficiados e excluídos do tributo especificamente des
tinado à política social que este Governo tenta imprimir, pena
lize apenas as classes produtoras, o comércio, a indústria e
atividades rurais, estas, sim, merecedoras de critério menos
impiedoso.

Corroborando nosso ponto de vista, já que o IPMF foi
consagrado pelo voto, voltamos ao assunto para provocar o
debate, até a próxima votação da matéria, chamando a atenção
dos nossos líderes e experts da economia, pois já se fala,
na regulamentação, que o item relativo à cobrança do tributo,
dentre os que ainda não foram aprovados, inclui a prerrogativa
sub-reptícia de, como no Finsocial, também desonerar as insti
tuições do sistema financeiro da contribuição específica, na
movimentação interbancária e em outras que, em hipótese
alguma. devem ser desprezadas.

S1'. Presidente e caros colegas. aproveito a oportunidade
do assunto para chamar a atenção deste Plenário para um
detalhe que acrescenta objetivamente nosso alerta contra pri
vilégios que sempre desfrutam os banqueiros, em particular,
e todas as instituições financeiras no clima inflacionário, perni
cioso e perverso que asfixia o povo brasileiro há muitas déca
das, pois nossa geração convive de tal maneira com a inflação
que nossos jovens não conhecem e mesmo não concebem
economia estável, e os fenômenos monetários não os assustam
e funcionam qual anestésico imposto a toda a nossa sociedade,
enquanto os banqueiros enriquecem e prosperam escancara
damente à custa de privilégios inconcebíveis, observação que
vem a propósito da publicação obrigatória dos balanços semes
trais dos estabelecimentos bancários que, nesta época, espe
lham às escâncaras os lucros fabulosos auferidos no ano passa
do, contra o incomensurável prejuízo do País, enquanto seu
povo tem sua moeda corroída e desvalorizada vergonhosa
mente nas estatísticas internacionais.
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É apenas um lembrete, uma interrogação, um dado para
reflexão, o que tentamos transmitir aos mais capazes, lembran
do a necessidade de um basta ao desnível de legislação que
premia banqueiros e suga os que produzem: os trabalhadores,
o povo brasileiro. .

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Depu
tados.

O SR. JOSÉ EGYDIO (Bloco Parlamentar - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, o rio Iguaçu trouxe no período colonial e no período
monárquico a prosperidade agrícola para Nova Iguaçu.

A eletrificação da Estrada de Ferro Central do Brasil,
em 1938, transformou o Município num grande centro popula
cional. Ainda hoje Nova Iguaçu é uma das maiores cidades
do Brasil. A Rodovia Presidente Dutra estimulou a indústria
a localizar-se em suas margens, em função do mercado carioca,
produzindo o aparecimento de um enorme centro industrial
no Estado do Rio de Janeiro.

As vias de acesso que através dos séculos têm cortado
Nova Iguaçu modificaram seu perfil e graças ao denodo de
sua população as oportunidades por elas abertas geraram su
cesso e prosperidade.

No passado a cana-de-açúcar, mandioca e arroz, e em
tempos mais recentes a laranja, fizeram de Nova Iguaçu o
grande empório da terra fluminense. Hoje as indústrias de
alimentos, químicas e metalúrgicas geram grande parte da
receita municipal. O comércio, ontem como hoje, sempre
foi muito ativo e procurado pela população local e das circunvi
zinhanças

A grandeza de seus habitantes e seu labor permitiram
que de suas terras surgissem novos Municípios, sem que nunca
isto lhe tirasse a pujança. Em 1943 gerou Duque de Caxias
e, em 1947, Nilópolis. Agora, ao completar 160 anos de auto
nomia político-ildministrativa, Nova Iguaçu dá ao Estado do
Rio de Janeiro três novos Municípios, a saber: Belfort Roxo,
Japeri e Queimados.

Terra de gente batalhadora, Nova Iguaçu prossegue na
sua rota de vitórias. Aplaudo a garra de seu povo e de seus
líderes e felicito-os, neste 15 de janeiro, pelo aniversário muni
cipal.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. EDÉSIO FRIAS (Bloco Parlamentar Democrático
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, Santo Antônio de Pádua, município do
noroeste fluminense, que vem de completar 111 anos de exis
tência autônoma, tem alguns pontos de contactos com a cidade
do Rio de Janeiro.

O primeiro deles é, sem dúvida, o turismo. Ambas as
cidades têm uma inegável vocação turística e, com as potencia
lidades que possuem,. ambas podem viver desta importan
tíssima atividade economica.

A par das belezas dos rios Paralba do Sul e Pomba, com
cachoeiras, corredeiras e ilhotas, Santo Antônio de Pádua
possui um belo Parque de Águas, com muitas fontes e ambien
tes agradáveis para recreio.

Condamo o governo municipal a ativar o turismo na
cidade, para aumentar o progresso e as possibilidades de em
prego dos paduanos.

Outro laço com o Rio de Janeiro é o Pão de Açúcar.
Foi um dos filhos ilustres de Santo Antônio de Pádua, o Dr.
Artur Ramos, o realizador do cabo aéreo do Pão de Açúcar,
mundialmente conhecido.

Rica outrora por causa da cafeicultura, vive hoje Santo
Antônio de Pádua do cultivo de arroz, de pecuária leiteira
e do turismo, sendo que este poderia gerar muito mais recursos
do que o que atualmente propicia ao encantador município
do vale do rio Paraíba.

A Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua; a ponte
que liga as duas partes da cidade, cortada pelo rio Pomba,
construída no governo de Raul Veiga; o monumento ao Dr.
Aureliano Leal; o obelisco dedicado ao professorado primá
rio, talvez caso único no Brasil de semelhante homenagem;
o monumento ao Dr. Rui Guimarães de Almeida, outro pa
duano ilustre, e o Parque das Águas dão um toque especial
à cidade.

Cumprimento os paduanos e as autoridades locais pelo
aniversário municipal, augurando-lhes muito progresso.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. MATHEUS IENSEN (Bloco Parlamentar - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, muito estimulante e democrática, a luta pela Presi
dência da Câmara dos Deputados conta com dois Parlamen
tares dos mais ilustres: os Deputados Inocêncio Oliveira e
Odacir Klein. Entretanto, sem embargo dos inegáveis méritos
do Parlamentar gaúcho, temos para nós que, no caso específico
da disputa pela Presidência desta Casa, reúne o Deputado
Inocêncio Oliveira melhores condições para exercer essa im
portantíssima missão.

De fato, este Parlamentar está atualmente exercendo seu
quinto mandato junto à Câmara dos Deputados, havendo
exercido os mais diversos cargos nas Comissões Técnico, em
Comissões Parlamentares de Inquérito e na Mesa. Atualmen
te, é o Primeiro-Secretário, cargo que lhe permiti conhecer
na mais absoluta profundidade todos os meandros e minúcias
administrativas da Casa.

Nesta conformidade, conhecedor profundo da vida parla
mentar da Câmara dos Deputados, assim como de sua adminis
tração, não temos quaisquer dúvidas quanto à capacitação
do Deputado Inocêncio Oliveira para exercer, com a máxima
competência e sabedoria, a Presidência desta Casa. Por isso,
desta tribuna, desejamos consignar nosso integral apoio à can
didatura do Deputado Inocêncio Oliveira à Presidência da
Câmara dos Deputados.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JACKSON PEREIRA (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dência, Sr"' e Srs. Deputados, em "avoadeiras", no rio Ara
guaia, em frágeis barcos com motor de popa, em toda a Ama
zônia, no Pantanal e no rio São Francisco, os turistas são
atraídos a realizar passeios aquáticos tão espetaculares quanto
perigosos, tendo em vista a precariedade e insegurança dos
barcos. Daí a minha preocupação em alertar as autoridades
no sentido de disciplinar e fiscalizar as condições de segurança
desses barcos, já que muitos dos turistas não sabem nadar,
o que torna o risco ainda maior.

A tragédia do "Bateau Mouche", que ceifou dezenas
de vidas na Guanabara, tem-se repetido, impunemente, em
barcos de médio porte, de modo especial na Amazônia. Se
as cheias são perigosas nos grandes estuários, imaginemos
o perigo que representa uma jangada nos verdes mares brasi
leiros da costa nordestina. E, para agravar, lembremo-nos
que estão apenas dois pescadores nesse frágil e rústico meio I

de transporte, os quais, mesmo sendo hábeis timoneiros e
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excelentes nadadores, não dão o mínimo de segurança aos
turistas ávidos por uma aventura, podendo, sem a menor dúvi
da, ocorrer conseqüências fatais.

Por isso, recentemente, encaminhei apelo ao Exm9 Sr.
Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Ivan da Silveira
Serpa, no sentido de que, através da Capitania dos Portos,
em cada ancoradouro nordestino seja procedida rigorosa fisca
lização nos passeios turísticos realizados em jangadas que,
por sinal, deviam ser padronizadas para realizar esse serviço,
exigindo-se o curso de salva-vida dos tripulantes e disciplinada
as condições de segurança desses passeios.

Creio que, no Ceará, a Coditur, a empresa responsável
pelo desenvolvimento do turismo cearense, se interesse pelo
assunto, para um trabalho conjunto com a Capitania dos Por
tos, o que contribuiria, inclusive, para incrementar o número
de turistas interessados nesses passeios. Também a Fmbratur
poderia normatizar o assunto, de acordo com as demais autori
dades competentes.

Finalizando, pergunto Sr. Presidente: que repercussão
teria, no exterior, um acidente fatal com um turista estran
geiro? Isso liquidaria com a imagem, lá fora, do turismo nacio
nal. Como veria o País. Um desastre com turistas brasileiros?
Ainda é tempo de prevenir. Depois, se forem as autoridades
omissas, será tarde para chorar o leite derramado. Está feito
o alerta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados.

Obrigado.
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Apresentação de Proposições

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A lista de presença
registra o comparecimento de 275 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires)-

'~nhores Deputarlo" r.:'le tenham proposições a apre
senta, i . ,derão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

CARDOSO AL"BS E OUTROS '-Proposta de emenda
à Constituição que altera a redaçao do art. 73 da Constituição
Federal.

FÁBIO FELDMANN - Indicação ao Poder Executivo
de adoção de providências com relação à construção pelo
Exército de estrada ligando o Km 12 da BR-3ü7 (que liga
São Gabriel da Cachoeira a Cucui) a Maturacá, cortando
o Parque Nacional do Pico da Neblina.

LÚCIA VÂNIA - Requerimento de informações ao
Ministério dos Transportes sobre a ferrovia Leste-Oeste.

CIDINHA CAMPOS - Requerimento de informações
ao Ministério da Previdência Social sobre "fé de ofício" dos
servidores do INSS que menciona.

JACKSON PEREIRA - Projeto de lei que institui estímu
los à ampliação do comércio exterior para as empresas fabri
cantes de veículos, equipamentos, componentes automotivos
e autopeças.

- Projeto de resolução que acrescenta inciso ao art.
32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apro
vado pela Resolução n" 17, de 1989.

- Requerimento de informações ao Ministério da Inte
gração Regional sobre processos de desapropriação promo
vidos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
-DNOCS.

- Requerimento de informações ao Ministério da Fazen-
da sobre participação do BB - Banco de Investimento S.A.
na Upsi Informática Upsicard S.A.

O Sr. Waldir Pires, 29 Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro
Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Ibsen Pinheiro) - Dirijo apelo aos
Srs. Deputados que se encontram nas demais dependências
da Casa, no Salão Verde, nos gabinetes das Lideranças e
no Anexo IV para que acorram ao plenário, a fim de que
possamos dar início à Ordem do Dia. (Pausa.)

Já há número para deliberar.

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

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

PROJETO DE LEI N" 3.497-B, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único do Projeto de Lei n"
3.497-A, de 1993, que "dispõe sobre a fixação dos níveis
das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
extingue o regime de remuneração garantida e dá outras
providências"; tendo pareceres dos Relatores designados
pela Mesa, em substituição às Comissões: de Minas e
Energia, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Sr.
Marcelo Barbieri); de Economia, Indústria e Comércio,
pela aprovação (Relator: Sr. José Carlos Aleluia); de
Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orga
mentária e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr. Ma
noel Castro); e de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. Pareceres às emendas de Plenário: dos Relatores
designados pela Mesa em substituição às Comissões: de
Minas e Energia, pela aprovação, na forma de sube
menda substitutiva (Relator: Sr. Marcelo Barbieri); de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com
adoção da subemenda oferecida pelo Relator designado
em substituição à Comissão de Minas e Energia; de Fi
nanças e Tributação, pela adequação financeira e orça-
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mentária e, no mérito, pela aprovação, com adoção da
subemenda oferecida pelo Relator designado em substi
tuição à Comissão de Minas e Energia; e de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com adoção da subemenda
oferecida pelo Relator designado em substituição à Co
missão de Minas e Energia (Relator: Sr. Jesus Tajra).

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

PROJETO DE LEI W 3.497-A/93

Destaque

Senhor Presidente,
Requeiro Destaque para votação da emenda de n9 18

oferecida ao Projeto em epígrafe.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993. - Deputado

Cardoso Alves, Vice-Líder do Bloco.

PROJETO DE LEI N° 3.497-A/93
Destaque

Senhor Presidente, Requeiro Destaque para votação
da emenda de n" 37 oferecida ao Projeto em epígrafe.

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993. - Deputado
Gastone Righi, Vice-Líder do Bloco - Deputado Nelson Trad,
Vice-Líder do Bloco.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câma'ra dos Depu
tados

Destaque

Requeiro, nos termos regimentais, Destaque para vota
ção em separado da Emenda Modificativa do § 3° do art.
1~ e do art. 99 do PL n° 3.497, de 1993. (Emenda n° 1)

Sala das Sessões, de janeiro de 1993. -Adroaldo Streck,
PSDB - Edson Silva - PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para vota

ção em separado da Emenda n° 42 (apresentada à Comissão
de Minas e Energia), ao PL n" 3.497/93, que dispõe sobre
a fixação dos níveis de tarifas para o serviço público de energia
elétrica, extingue o regime de remuneração garantida.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Alcides Mo
desto, PT - Vladimir Palmeira, PT - Eden Pedroso, PT.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais,

destaque para supressão da expressão "estritamente", cons
tante do § 3° do artigo 19, do PL n9 3.497-A/93.

Sala das Ses~ões, 28 de janeiro de 1993. - Deputado
Gastone Righi, Vice-Líder do Bloco - Deputado Nelson Trad,
Vice-Líder do Bloco.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais,

destaque para supressão da expressão "estritamente", cons
tante do § 3° do artigo 19 , do PL n9 3.497-A/93 (substitutivo).

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993. - Deputado
Cardoso Alves, Vice-Líder do Bloco.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados

Requeiro nos termos regimentais a votação em destaque
das Emendas de números 127 e 128 ao Projeto de Lei nU
3.497-B!93.

Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1993. - Antonio
Morimoto, Luís Eduardo, Bloco Parlamentar.

Destaque

Requeiro, destaque para votação em separado do art.
15 da Subemenda do Relator ao Projeto de Lei n" 3.497,
de 1993.

Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1993. Deputada San
dra Cavalcanti, Vice-Líder do Bloco.

Exm" Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Nos termos regimentais requeiro a V, Ex' destaque para

votação da emenda de autoria dos Deputados Victor Faccioni
e Germano Rigotto. ao Projeto de Lei n" 3.497, de 1993.

Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1993. - Deputado
José Luiz Maia, PDS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos Destaque para vota

ção em separado da Emenda n" 43 (Clpresentada à Comissão
de Minas e Energia), ao PL n" 3.497/93, que dispõe sobre
a fixação dos níveis de tarifas para o serviço público de energia
elétrica, extingue o regime de remuneração garantida,

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Alcides Mo
desto - Vladimir Palmeira - Eden Pedroso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Relator desig
nado pela Mesa em substituição a Comissão de Minas e Ener
gia ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter
a votos a seguinte:

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA,
AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO

RESSALVADOS OS DESTAQUES

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os níveis das tarifas de fornecimento de energia

elétrica a serem cobradas de consumidores finais serão pro
postos pelo concessionário, ao Poder Concedente, que os ho
mologará, observado o disposto nesta Lei.

§ I" A ausência de manifestação de inconformidade do
Poder Concedente, no prazo de quinze dias após a apresen
tação da proposta pelo concessionário, representará a homolo
gação da mesma. (Incluíndo palavra no texto.)

§ 29 Os níveis das tarifas a que se refere o caput deste
artigo corresponderão aos valores necessários para a cobertura
do custo do serviço de cada concessionário distribuidor, segun
do suas características específicas, de modo a garantir a presta
ção dos serviços adequados. (Excluída palavra do texto.)

§ 3'! No custo do serviço mencionado no parágrafo ante
rior, serão obrigatoriamente incluídos os valores relativos aos
preços da energia elétrica comprada aos concessionários supri
dores, inclusive o transporte da energia gerada pela Itaipu
Binacional, e os relativos às quotas anuais da Reserva Global
de Reversão - RGR e ao rateio do custo de combustíveis
e às compensações financeiras pela utilização de recursos hídri
cos devido por usinas próprias. (Alterado.)

§ 49 Respeitado o valor médio das tarifas de forneci
mento, devidamente homologadas na forma do disposto neste
artigo, fica facultado ao concessionário distribuidor promover
alterações compensatórias entre os níveis das tarifas de forne-
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cimento relativos a cada classe de consumidor final. (Cor
rigido. )

Art. 2" Os níveis das tarifas a serem praticadas no supri
mento de energia elétrica serão propostos pelo concessionário
supridor e homologados pelo Poder Concedente, como dispõe
esta Lei.* I" A ausência de manifestação de inconformidade do
Poder Concedente. no prazo de quinze dias após a apresen
tação da proposta pelo concessionário, representará a homolo
gação da mesma. (Incluído.)*2" Os níveis das tarifas a que se refere o caput deste
artigo corresponderão aos valores necessários para cobertura
do custo de serviço de cada concessionário supridor, segundo
suas características específicas de modo a garantir a prestação
dos serviços adequados. (Renumerado.)

§ 3" No custo do serviço mencionado no parágrafo ante
rior. serão obrigatoriamente incluídos os valores relativos às
quotas anuais da Reserva Global de Reversão - RGR, e
às compensações financeiras pela utilização de recursos hídri
cos. (Incluído.)

§ 4" As tarifas de suprimento terão vigência sobre os
consumos e demandas ocorridos a partir da data de sua homo
logação pelo Poder Concedente. (Renumerado.)

Art. 3" Os concessionários supridores e supridos deve
rão celebrar contrato de suprimento de energia elétrica.

§ 1" O contrato a que se refere o caput deste artigo
conterá a identificação das quantidades, os preços e as regras
do intercâmbio de energia e obedecerá às leis específicas e
ao que dispuser o regulamento desta lei.

§ 2" A homologação pelo Poder Concedente dos níveis
das tarifas propostos pelos concessionários de fornecimento
e de suprimento estará condicionada à celebração do contrato
a que se refere este artigo.

§ 3" Os contratos de suprimento de energia elétrica e
os contratos de transporte da energia gerada por Itaipu Bina
cional poderão ser celebrados diretamente com os concessio
nários distribuidores que fornecem a consumidores finais.

§ 4\' As garantias de pagamento nos contratos referidos
neste artigo constituir-se-ão obrigatoriamente, das receitas
próprias dos concessionários supridos, com respectiva autori
zação de débito automático em suas contas correntes bancá
rias, ,!ma vez caracterizado o inadimplemento.

§ 5" O contrato de suprimento poderá conter dispo
sitivo prevendo à dilação dos prazos de pagamento na propor
ção do inadimplemento de consumidores finais, devidamente .
comprovado. (Corrigido Adicionada palavra.)

Art. 4" Os concessionários reajustarão periodicamente
os valores das tarifas mediante a utilização de fórmulas para
métricas e respectivos índices, conforme o que dispuser o
regulamento desta Lei.

Art. 50 A revisão dos níveis das tarifas obedecerá a
legislação específica.

Art. 6° Os concessionários inadimplentes com a União
e suas entidades, os Estados e suas entidades, os Municípios
e suas entidades, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELE
TROBRÁS, e suas controladas e demais empresas concessio
nárias do serviço público de energia elétrica ou os que não
tenham celebrado os contratos de suprimento a que se refere
o artigo 3", não poderão receber recursos ou garantias, de
qualquer natureza, da União e das entidades por ela contro
ladas direta ou indiretamente. (Incluído e Alterada a Reda
ção.)

Art. 7" O regime de remuneração garantida e, em con
seqüência, a Conta de Resultados a Compensar - CRC, e
a Reserva Nacional de Compensação de Remuneração 
RENCOR, ficarão extintos na data da publicação do Decreto
regulamentar desta Lei. (Alterado.)

§ lu A extinção da CRC e da RENCOR não exime
os concessionários inadimplentes de quitar os respectivos dé
bitos.

§ 2" Até 30 de junho de 1993, os concessionários que
já tiveram firmado o contrato de suprimento, a que se refere
o artigo 3° desta Lei, poderão transferir para outros concessio
nários e para Itaipu Binacional parcela dos seus saldos credores
nas CRC, acumulados até a data da publicação do Decreto
de regulamentação desta Lei, excluídos os efeitos da correção
monetária especial a que se refere o artigo 2u da Lei 8.200,
de 28 de junho de 1991. (Alterado.)

§ 3" As parcelas dos saldos credores da CRC, referidas
no parágrafo anterior, serão destinadas à quitação, mediante
encontro de contas de débitos vencidos até 31 de dezembro
de,1992. obedecida a seguinte ordem:

a) relativos ao suprimento e ao transporte de energia
elétrica gerada por Itaipu Binacional;

b) relativos ao suprimento de energia elétrica gerada por
outros concessionários supridores:

c) remanescentes da Rencor;
d) relativos ao suprimento de combustíveis fósseis.
Parágrafo 4" Após o encontro de contas efetuado na forma

do parágrafo anterior. os detentores de créditos da CRC pode
rão compensá-los com os seguintes ativos da União existente
em 31 de dezembro de 1992:

a) créditos a receber de compromissos internos e externos
cujas garantias foram adimplidas pela União;

b) créditos a receber relativos a impostos federais;
c) créditos a receber relativos a RGR; e
d) outros ativos a critérios do Ministério da Fazenda.
§ 5" A Eletrobrás receberá créditos de CRC. de que

sejam titulares concessionários de distribuição de energia elé
trica, para compensação de débitos vencidos relativos a contra
tos de financiamentos com ela celebrados, podendo utilizar
tais ativos para os efeitos do que estabelecem as alíneas a,
b e d do parágrafo anterior.

§ 6° Os eventuais saldos de CRC, remanescentes em
30 de junho de 1993, após as compensações autorizadas por
esta Lei. poderão ser utilizados, durante o período da respec
tiva concessão ou em seu término, na forma e para os fins
estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, ouvido o Ministério
de Minas e Energia.

§ 7° Os eventuais saldos credores dos concessionários
controlados por Estados da Federação, remanescentes após
todas as compensações autorizadas neste artigo, serão conside
rados créditos líquidos contra a Fazenda Nacional, exclusiva
mente para o fim de serem utilizados 50% (cinqüenta por
cento) para deduzir os saldos das dívidas vencidas dos Estados
controladores, que vierem a ser refinanciados pela União,
e o restante para pagamento de até 50% (cinqüenta por cento)
das prestações mensais da mesma dívida refinanciada. (In
cluído.)

§ 8" Os lançamentos contábeis efetuados com valores
da CRC, decorrentes da aplicação do previsto nesta Lei, serão
considerados para efeito de tributação pelo Imposto sobre
a Renda da pessoa jurídica titular da conta conforme as alíquo
tas vigentes às épocas de formação dos saldos, podendo, o
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débito fiscal correspondente, ser pago com os próprios créditos
de CRC. (Alterado e renumerado.)

Art. 8" Fica estendido a todos os concessionários distri
buidores o rateio do custo de consumo de combustíveis para
geração de energia elétrica nos sistemas isolados.

Art. 99 O artigo 49 e seus parágrafos da Lei n? 5.655
de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo Decreto
Lei n? 2.432 de 17 de maio de 1988, passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 40 Serão computados no custo de serviço
das empresas concessionárias, supridoras e supridas,
quotas anuais da reversão com a finalidade de prover
recursos para reversão, encampação, expansão e me
lhoria do serviços públicos e energia elétrica.

Parágrafo 10 A quota anual de reversão a ser fixada
pelo Poder Concedente, corresponde ao produto de
até três por cento incidente sobre o investimento do
concessionário composto pelos saldos Pro Rata Tem·
pore, nos exercícios de competência, do Ativo Imobi
lizado em Serviço, não se computando o Ativo Intan
gível, bem como deduzindo-se a Depreciação Acumu
lada, as Doações e Subvenções para Investimentos e
Obrigações Especiais, Reversão, Amortização, Contri
buição do Consumidor e participação da União. ,

Parágrafo 29 O Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério de Minas
e Energia, fixará, nos termos da legislação em vigor
e nos períodos de competência, os valores da quota
anual de reversão para cada concessionário.

Parágrafo 39 Os concessionários de serviços públi
cos de energia elétrica, depositarão mensalmente, até
o dia quinze de cada mês seguinte ao de competência,
em agência do Banco do Brasil S.A as parcelas duode
cimais de sua quota anual de reversão na conta corrente
da Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETRO
BRÁS - Reserva Global de Reversão-RGR.

Parágrafo 49 A Eletrobrás destinará os recursos
da RGR aos fins estipulados neste artigo, inclusive
à concessão de financiamento às empresas concessio
nárias, para expansão e melhoria dos serviços públicos
de energia elétrica e para reativação do programa de
conservação de energia elétrica, mediante projetos es-
pecíficos. ,

Parágrafo 59 A ELETROBRAS procederá a cor
reção mensal da RGR de acordo com os índices de
correção dos ativos permanentes e creditará a essa re
serva juros de 5% (cinco por cento) ao ano sobre o
montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendi
mentos dos recursos não utilizados reverterão, tam
bém, à conta da RGR."

Parágrafo 69 Ao DNAEE serão destinados 2%
(dois por cento) dos recursos da RGR, devidamente
corrigidos monetariamente, para custear seus dispên
dios com projetos e atividades relativos a hidrologia,
hidrometeorologia, operação de rede hidrometeoro
lógica nacional e fiscalização das concessões de energia
elétrica.

Parágrafo 79 A Eletrobrás destinará anualmente,
observado o percentual mínimo a ser estabelecido em
regulamento, recursos da RGR arrecadada para finan
ciamento de programas de eletrificação rural.

Parágrafo 89 Os recursos do Fundo de Reversão
investidos pelos concessionários na expansão e melho-

ria dos sistemas até 31 de dezembro de 1971, bem
como as retenções da Reserva Global de Reversão 
RGR, efetuadas até 31 de dezembro de 1992, serão
corrigidos monetariamente pelos mesmos índices de
correção d9s ativos permanentes dos concessionários
do serviço público de energia elétrica e vencerão juros
de 5% (cinco por cento) ao ano, sobre o montante
mensalmente corrigido, os quais serão depositados em
nome da Eletrobrás, (corrigido.)

Art. 10. O inadimplemento do recolhimento das parce
las das quotas anuais de RGR, CCC e a compensação finan
ceira pela utilização de recursos hídricos pelos concessionários
acarretará a impossibilidade de revisão e reajustamento de
seus níveis de tarifas independentes do que dispuser o contrato
respectivo.

Art. 11. As propostas iniciais dos níveis das tarifas po
derão contemplar programas graduais de recuperação dos ní
veis adequados, atendendo as diversidades econômicas e so
ciais das áreas de concessão, sem prejuízo dos reajustes perió
dicos previstos no artigo 49 desta Lei. (Incluído.)

Art. 12. A critério de cada concessionário, e por um
prazo de cento e oitenta a partir da assinatura do contrato
de suprimento, o Poder Concedente poderá continuar fixando
os níveis das tarifas de fornecimento de energia elétrica a
serem cobrados aos consumidores, em sua respectiva área
de concessão. (Corrigida a redação e renumerado.)

Art. 13. O concessionário de serviço público de distri
buição de energia elétrica criará no âmbito de sua área de
concessão, Conselho de Consumidores, de caráter consultivo,
composto por igual número de representantes das principais
classes tarifárias; voltado para orientação, análise e avaliação
das questões ligadas ao fornecimento, tarifas e adequacidade
dos serviços prestados ao consumidor final. (Incluído e Alte
rado.)

Art. 14. Ficam autorizadas as concessionárias a contra
tarem com seus consumidores fornecimentos que tenham por
base tarifas diferenciadas, que contemplem o custo do respec
tivo atendimento, e ou a existência de energia elétrica tempo
rariamente excedente. (Incluído.)

Art. 15. Fica a Eletrobrás autorizada a alienar à entida
des do Poder Público as ações ordinárias que possui de empre
sas concessionárias de serviço público de distribuição de ener
gia elétrica, admitida a manutenção de participação acionária
minoritária. (Renumerado)

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de trinta dias. (Renumerado.)

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogados o artigo 19 e a letra "e" do parágrafo 29 do
artigo 29, da Lei n9 5.655, de 20 de maio de 1971, com a
redação dada pelo Decreto Lei n? 1.506, de 23 de dezembro
de 1976; o parágrafo único do artigo 7Q da Lei 5.899, de 5
de julho de 1973; os artigos l Q, 2Q, 3Q e 13 do Decreto Lei
nQ 2.432, de 17 de maio de 1988, a letra "d" do artigo 49

do Decreto Lei nQ 1.383, de 26 de dezembro de 1974, e demais
disposições em contrário, (Renumerado).

O Sr. Marcelo Barbieri - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - (Ibsen Pinheiro) - Com a pala
vra o Relator.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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atendendo a uma série de considerações. gostaria de registrar
algumas mudanças de redação sugeridas agora. para preci
sarmos o conteúdo que queremos dar à suhemenda substi
tutiva.

Por exemplo. no *3" do art. 1". ao reclamo das concessio
nárias privadas. onde se lê. "no custo do serviço mencionado
no parágrafo anterior", inclui-se, nesse ponto. "além dos cus
tos específicos das concessionárias. serão obrigatoriamente
incluídos os valores relativos aos preços da energia elétrica
comprada aos concessionários supridores".

Foi um pedido dos Deputados Otto Cunha e Luiz Carlos
Hauly. ambos do Paraná. que nos trazem um acréscimo de
redação no § 7" do art. 7" É apenas uma mudança de redação.
e não de conteúdo. No final do § 7". onde está escrito "o
restante para pagamento de até 50% das prestações mensais
da mesma dívida refinanciada", se incluiria "o restante para
pagamento até 50o/r das prestações mensais de dívidas de
concessionários e Estados controladores refinanciadas pela
União". Na verdade, esse é o caso do Paraná, que refinanciou
suas dívidas vencidas. Por isso. teria assegurado o previsto
nesse parágrafo. Isso é para atender ao Deputado Luiz Carlos
Hauly, do Paraná, e a outros Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Bar
bieri. peço a V. Ex' que repita, para que a Secretaria possa
anotar, ou que encaminhe à Mesa por escrito.

O SR. MARCELO BARBIERI - Encaminhei à Mesa
por escrito.

O SR. MARCELO BARBIERI - Gostaria ainda de regis
trar, Sr. Presidente, no art. 9", § 7'1, que trata da regula
mentação da reserva geral de reversão, a seguinte inclusão:
"A Eletrobrás destinará anualmente, observado o percentual
mínimo a ser estabelecido em regulamento, recursos da RGR
arrecadada para financiamento de programas de eletrificação
rural e de irrigação" - também um pedido dos Deputados.

(Apartes fora do microfone)

O SR. MARCELO BARBIERI - Há compreensão dos
Líderes de que a eletrificação contempla a irrigação. Então,
retiro essa manifestação.

O Sr. Cardoso Alves - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quando da apresen
tação desse projeto à Casa pelo Dr. Eliseu Rezende, S. Ex'
se ateve a uma expressão estritamente necessária, que cons
tava de um dos parágrafos do art. lo e que excluía, de maneira
clara, a iniciativa privada da produção de hidrelétricas no
País. Interpelado por mim, afirmou S. Ex' que no projeto
original não havia tal expressão, posto que era intenção do
legislador garantir, na produção de energia elétrica, uma par
cela para a iniciativa privada.

Desapareceu a expressão "estritamente necessária" para
cobrir custos, etc. E veio uma redação confusa, obscura, como
sói acontecer nos acordos, que precisa ser interpretada. Esta
Casa tem de deixar sua cara bem exposta na matéria que
vota. A lei tem que ser clara. Quanto menos sujeita à interpre
tação, melhor. A lei tem que ser imediatamente entendida
pelo leigo e pelo advogado. O juiz não pode ter nenhuma
dificuldade diante do texto da lei.

Assim sendo, SI. Presidente, quero perguntar ao Relator,
com todos os esses e erres; é sua intenção garantir a partici
pação da iniciativa privada na produção de energia elétrica
ou não? O País quer uma posição retrógrada, de excluir a
iniciativa privada ou não? O que quer a Câmara? Porque
aqui está dito o seguinte;

"Os níveis das tarifas a que se refere o caput deste
artigo corresponderão aos valores necessários, para a
cohertura do custo do serviço de cada concessionário
distribuidor. segundo suas características especificas,
de modo a garantir a prestação dos serviços adequa
dos."

Ora, Sr. Presidente, quanto ao § 3", não sei o que quer.
Mas. se o § 3" elucida o § 2", então quero que o *2" seja
claro por si só, na melhor técnica legislativa.

Por isso, pleiteio a seguinte redação:

"Os níveis das tarifas a que se refere o caput deste
artigo corresponderão aos valores necessários para a
cobertura do custo dos serviços e eventuais lucros da
iniciativa privada."

É preciso não ter medo da palavra lucro, porque é ela
que constrói a grandeza dos Estados e dos povos.

Pergunto ao nohre Relator: qual a solução que S. Ex'
dá para garantir o lucro e, assim, garantir a presença da inicia
tiva privada nesse importantíssimo insumo nos países mo
dernos?

O Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para elucidar a dúvida do Deputado Cardoso Alves, a quem
peço um minuto de atenção.

Deputado Cardoso Alves, esclareço a V. Ex' que desde
a definição dada pelo Decreto-Lei n9 41.039, de 1934, o custo
dos serviços incluiu não apenas o custo de exploração, a que
V. Ex' está acostumado a se referir quando considera custo,
mas também os encargos de capital, aí incluídas a reversão,
a depreciação e a remuneração, anteriormente garantida na
base de 10 a 12% do investimento e serviços e que agora
se tornou não garantida. Mas o custo dos serviços, nobre
Deputado, é uma definição legal que inclui a remuneração
dos bens e investimentos remunerados.

O Sr. Marcelo Barbieri - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex4

a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
respondo ao nobre Deputado Cardoso Alves.

Em primeiro lugar, quero dizer que acatamos, no nosso
substitutivo, a emenda de S. Ex' e a dos Deputados José
Thomaz Nonô e Gastone Righi, que excluiu a palavra "estrita
mente" que constava desse artigo. Apresentou S. Ex' a emen
da que acatei, na forma do substitutivo. Onde se lê "aos
valores necessários" estava escrito, no projeto original do
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Governo, "aos valores estritamente necessários". Excluímos,
pois a palavra "estritamente".

No § 3", acabei de acatar a sugestão do nobre Deputado
Otto Cunha: "No custo do serviço mencionado no parágrafo
anterior, além dos custos específicos dos concessionários priva
dos.....

O nobre Deputado Cardoso Alves fez uma argüição ao
Relator. Quero deixar claro para o nobre Deputado que esse
projeto defende a iniciativa privada, na medida em que libera
a tarifa para que seja fixada pelas empresas e não regula
mentadas no seu conjunto, incluída agora uma emenda de
redação proposta pelo nobre Deputado Olto Cunha, empre
sário do setor, figura insuspeita da iniciativa privada, que
me sugeriu a inclusão do seguinte texto: "No custo do serviço
mencionado no parágrafo anterior, além dos custos específicos
dos concessionários, incluídos os privados", como emenda
de redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estamos aguar
dando que V. Ex" encaminhe as emendas à Mesa, para que
possamos colocá-las em votação.

O SR. MARCELO BARBIERI- Para deixar mais claro.

O Sr. Gerson Peres - Naturalmente.

O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente, a inclu
são sugerida pelo nobre Deputado Gerson Peres, "'das conces
sionárias, inclusive as privadas", não fere o espírito da legisla
ção. Ao contrário, reforça o espírito da legislação.

Sr. Presidente, com essa emenda de redação concluo o
relatório e gostaria de pedir a V. Ex', se não houver mais
nenhuma colocação que necessite de um arredondamento,
que nós encaminhássemos a votação da matéria, uma vez
que sua discussão já foi concluída.

O Sr. Gerson Peres - Tem que deixar explícita a expres
são "'inclusive concessionárias privados".

O SR. MARCELO BARBIERI - Todos os concessio
nários têm que ser incluídos, porque as estatais também preci
sam ter lucro, resultado. Não podemos discriminar, porque
todos aqueles que têm concessionárias devem ter lucros. O
lucro não é privativo das empresas privadas. Precisamos garan
tir que o lucro seja geral, fruto da boa administração.

O Sr. Gerson Peres - Deputado Marcelo Barbieri, V.
Ex' vai ter que colocar de maneira expressa "os concessio
nários privados", porque o procedimtnto da exploração da
energia é feito no Brasil pelo Estado, e hoje todas as concessio
nárias no Brasil, com raras exceções, e bem raríssimas, são
públicas. Para não haver dúvidas para a aprovação desta lei,
V. Ex" deverá deixar, já de maneira expressa, "inclusive as
privadas".

O SR. MARCELO BARBIERI- Inclusive as privadas?
Tudo bem. Assim estou de acordo, Nobre Deputado Gerson
Peres. Concordo com V. Ex' vamos incluir "'inclusive as priva
das".

O Sr. Gerson Peres - As concessionárias privadas.

O Sr. MARCELO BARBIERI - Está bem.

O Sr. Gerson Peres - Aí, deixa-se bem claro.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de sugerir a
V. Ex" que por ocasião da votação desse projeto solicito ao
Sr. Secretário que proceda à leitura das correções feitas por
acordo em plenário, para que não haja dúvidas quanto à reda
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' será
atendido.

Estou aguarcando que o Sr. Relator encaminhe à Mesa
as subemendas ou emendas de plenário.

O Sr. Cyro Garcia - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CYRO GARCIA (Bloco Parlamentar Democrático
- RS) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros do
comando dos eletricitários presentes nas galerias, os quais
saúdo, aproveito este momento em que os líderes estão che
gando a um entendimento para fazer uma declaração de voto
da Convergência Socialista.

Nós, da Convergência Socialista, vamos votar'contra esse
substitutivo, pois entendemos que falta uma discussão mais
ampla que envolva os trabalhadores e o conjunto da sociedade.
(Palmas.) Em última instância, esse substitutivo acaba facili
tando a política de privatização em curso do projeto neoliberal
implementado pelo Governo Itamar Franco, razão por que
vamos votar contra o substitutivo. (Palmas nas galerias.)

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria ainda propor
ao Relator uma modificação necessária para a coerência do
projeto. Já que estamos abrindo para a iniciativa privada a
participação na concessão de energia elétrica, o art. 15 é de
sentido restrito. Como estamos fazendo uma lei, não podemos
dar endereço certo a ela. Proponho que a redação seja a
seguinte:

"Art. 15. Fica a Eletrobrás autorizada a alienar
a entidades públicas ou privadas as ações ordinárias
que possui de empresas concessionárias."

Dessa forma, não haverá alienação sem que antes haja,
fiscalização. O procedimento da alienação, de acordo com
a lei que o Senado acaba de aprovar, é da concessão. Portanto,
haverá a licitação. Do jeito como está, dá a impressão de
que algum governador está querendo abiscoitar as ações da
Eletrobrás, para ficar com uma centralzinha em seu Estado.
Pela redação que estou propondo haveria um procedimento
ético, não daríamos à lei endereço certo. Gostaria de saber
se o Relator está ou não de acordo.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Nobre Deputado
Gerson Peres, as empresas a que se refere o art. 15 já se
encontram na lista das que serão privatizadas. A lei proposta
não exclui o que já existe, apenas inclui, além de dar a possibi
lidade de as ações serem alienadas ao Poder Público, enten
da-se o Estado. A privatização já é um fato consagrado em
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lei. Por isso, concordamos com a tese do nobre Deputado
Gerson Peres, mas entendemos que já está contemplado no
projeto de privatização, visto que as empresas aqui referidas,
especificamente do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, já
se encontram na lista das empresas que serão privatizadas.

Portanto, Sr. Presidente, não é necessária a abertura de
debates poiêmicos porque já está contemplado. Aceitamos
a emenda como foi proposta pelo Deputado Luiz Salomão,
do PDT do Rio de Janeiro, para que possamos contemplar
todos aqueles que apresentaram emendas ao projeto.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar -PA. Sem
revisão do orador.) - Nobre Deputado Marcelo Barbieri,
v. Ex~ merece crédito pela explicação, mas não citou o dispo
sitivo da lei. V. Ex" há de convir em que estamos mexendo
na estrutura de uma legislação arcaica, até hoje não tocada.
Dessa forma, queremos estabelecer as transações de maneira
bem clara. A lei tem de ser coerente, não pode conter um
dispositivo que só atenda ao Poder Público. Se eu abrir, os
dispositivos que tratam de concessões ou transações terão
de incluir a iniciativa privada. O que abunda não prejudica.
O juiz vai analisar essa lei, e V. Ex" há de convir em que
não custa nada incluir entidades públicas ou privadas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço aos Srs.
Deputados que desejam falar que se dirijam à Mesa para
pedir a palavra. Este é o último dia do meu mandato, mas
este Presidente ainda preside a Casa.

Concedo a palavra ao Sr. Relator, para prestar os devidos
esclarecimentos.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mantenho minha compreensão, mas acho oportuno V. Ex~

conceder a palavra ao Deputado Luiz Salomão, autor da
emenda. Demos uma redação que procura satisfazer a todos,
para ver se conseguimos acertar essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pineiro) - Concedo a pala
vra ao autor da emenda, Deputado Luiz Salomão.

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'
e Srs. Deputados, para elucidar a dúvida do Deputado Gerson
Peres, gostaria de dizer que as concessionárias distribuidoras
de energia elétrica, cujo controle ainda é do Governo Federal,
por intermédio da Eletrobrás, já estão incluídas no programa
de privatização conduzido pelo Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social. Ocorre que esta lei está permi
tindo que a Eletrobrás, e não o BNDES, aliene parte das
suas ações para entidades do Poder Público, vale dizer poder
público estadual, para eliminar uma discriminação odiosa que
se pratica contra o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, os
dois únicos Estados onde as distribuidoras são controladas
pelo Governo Federal e que têm sido espoliados e sugados
nos seus recursos, já que são os únicos distribuidores que
pagam a energia elétrica que adquirem de Furnas, dos gerado
res federais, e que, em conseqüência, têm sustentado todo
o sistema à custa dessa injustiça praticada contra os cidadãos
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

O que a lei está propondo no art. 15 é que a Eletrobrás
fique autorizada a alienar as ações de controle para entidades
do Poder Público, independentemente do regime estabelecido
na lei de privatização. Isso vai ser objeto de uma negodMfdo
com S. Ex~ o Presidente da República. Não IJrd, portanto,
nenhuma colisãof~<ml."u1J"llPJ.:una PJl:püvaüzação, sendo possi-

vel a solução mista de uma empresa tripartite, como é desejo
do cidadão do Rio de Janeiro.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Luiz Salo
mão, um dos parlamentares mais brilhantes desta Casa, inteli
gente e judicioso - sem querer jogar confetes - não me
convenceu. Portanto, farei uma pergunta a S. Ex~ Se a Eletro
brás quiser vender uma dessas ações para uma entidade con
cessionária de energia em um Estado, sendo ela privada, não
vai poder fazê-lo?

O que quero mostrar para o Deputado Luiz Salomão
é que essa lei não mexe na conjuntura, mas na estrutura
da legislação energética do País. Pois bem. Para se mexer
na estrutura tem que haver coerência. Se a lei abrir para
a iniciativa privada a concessão da energia, em nenhum dos
seus dispositivos poderei impedir tal concessão, a não ser
na hipótese de o interesse nacional estar sendo prejudicado.
Aqui não é o caso. Esse artigo tem endereço certo. É um
casuísmo que não pode existir na lei.

Para concluir: se o Governador do Rio de Janeiro for
aliado do Presidente da República, pode ser acusado de vender
por dez mil réis as ações do Estado. As ações da Eletrobrás
são também do Estado, e náo deve haver concessões paterna
listas entre as empresas do Estado e as empresas privadas,
tanto que estamos votando aqui a falência das empresas esta
tais. Elas precisam ter o mesmo procedimento de movimen
tação e desenvolvimento que as empresas privadas.

Respeito o ponto de vista da esquerda, a quem tributo
minhas homenagens pela inteligência, mas espero que não
subestimem a inteligência dos que estão no centro, querendo
o equilíbrio. A direita náo faz parte do meu partido. Somos
centristas, queremos o equilíbrio de distribuir responsabili
dades entre as empresas do poder público e as empresas do
poder privado. Chega de paternalismo. Está na hora de se
viver a realidade.

Pediria ao Deputado Luiz Salomão que meditasse bem.
S. Ex~ disse, com todas as letras, que o art. 15 visa atender
à Light do Rio de Janeiro. Como sempre S. Ex~ foi honesto
nas suas colocações. NãtJ queremos lei para atender à Light,
mas para estabelecer as normas de justiça e de eqüidade para
todas as centrais elétricas.

Há um poder concedente e as concessionárias.
Portanto, o art. 15 discrimina, é paternalista, é perigoso.

Caso o Sr. Relator não atenda ao apelo que estamos fazendo
a S. Ex", vamos apresentar um destaque supressivo a esse
dispositivo e lutaremos em plenário por sua aprovação voto
a voto.

Espero que o Sr. Relator nos dê a última palavra sobre
isso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Sr. Relator. A seguir, vamos votar.

O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente, ouvidos
os Líderes partidários, que participaram do acordo, a com
preensão geral é a de que a proposta do Deputado Gerson
Peres já está contemplada no espírito da legislação existente.
Sr. Presidente, queremos acelerar o processo de votação. Se
houver destaque a esse ou a outros ítens, encaminharemos
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no plenário a votação. Mas o escopo do projeto já está pronto
para ser votado. Encareço a V. Ex" que encaminhe a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a subemenda substitutiva oferecida pelo Sr. Relator desig
nado, em substituição à Comissão de Minas e Energia, com
as correções efetuadas e ressalvados os destaques que o Sr.
Secretário referirá expressamente.

O Sr. Secretário dará conhecimento ao Plenário das corre
ções feitas pelo Sr. Relatorcom as quais a matéria será votada.

O § 3" do art. 1" passa a ter a seguinte redação:
"§ 3° No custo do serviço mencionado no pará

grafo anterior, além dos custos específicos das conces
sionárias públicas e privadas, serão obrigatoriamente
incluídos os valores relativos aos preços da energia elé
trica comprada aos concessionários supridores, inclu
sive o transporte da energia gerada pela Itaipu Bina
cional e os relativos às quotas anuais da Reserva Global
de Reversão-RGR e ao rateio do custo de combustíveis
e as compensações financeiras pela utilização de recur
sos hídricos devidos por usinas próprias."

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A outra altera
ção introduzida pelo Relator refere-se ao art. 14.

O Sr. Marcelo Barbieri - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
só para esclarecimento. A emenda que foi lida pelo Sr. Secre
tário é a Emenda n° 1, de plenário?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não. Foi lida
a nova redação dada por V. Ex' ao § 3" do art. 1° A alteração
introduziu uma frase na segunda linha do § 39• Outra alteração
introduzida por V. Ex', com a qual a matéria será votada,
é a supressão da conjunção "e" na penúltima linha do art.
14, logo depo}s da palavra "atendimento". Suprime-se a con
junção "e". E nesse sentido que a matéria será votada.

Em votação a subemenda substitutiva oferecida pelo Re
lator, ressalvados os destaques.

Os Srs. Deputados que a aprovam pernaneçam como
se encontram e os que a rejeitam levantem o braço. (Pausa.)

Aprovada a subemenda substitutiva do Relator.
Ficam prejudicados a proposição inicial (Projeto de Lei

n" 3.497/93), o substitutivo do Relator e a emenda de plenário.
Vamos à votação dos destaques.

O Sr. José Thomaz Nonõ- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (Bloco Parlamentar De
mocrático - AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que a Mesa esclarecesse como devo encaminhar a
declaração de voto, uma vez que não me considero habilitado
para votar. Como esta se parece com a questão do Imposto
de Renda, recentemente aprovada de afogadilho, e como há
uma série de destaques, desejo saber o que fazer. Quero
abster-me de tudo isso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex" enca-
minhe à Mesa, por escrito, a declaração de voto.

Destaque do Deputado Cardoso Alves. (Pausa.)
S. Ex" retira o destaque.
Destaque do Deputado Gastone Righi. V. ExJ mantém

o destaque, nobre Deputado?

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, eu queria ouvir o Relator
sobre o destaque, porque é tal a confusão nesta matéria que
não sei se S. Ex" acatou a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou atender
ao pedido de V. Ex", procedendo à leitura do destaque e
da emenda destacada. .

"Subemenda substitutiva ao § 2" do art. I" da sube
menda. Requeiro destaque para a votação da Emenda
n" 37, oferecida ao projeto."

O SR. GASTONE RIGHI - Está tudo muito confuso.
Fizeram o substitutivo do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Secretário
procederá à leitura da emenda de V. Ex"

O SR. GASTONE RIGHI - O artigo já não existe mais.
Agora preciso conferir algumas coisas.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Não há necessi
dade de ler a emenda.

o O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a atenção
do Relator e do autor do destaque, Deputado Gastone Righi,
para o fato de que a Emenda n'! 37 se refere, na subemenda
substi.tutiva, ao § 2" do art. 19 , dando-lhe nova redação.

E lido o seguinte:

"Parágrafo único. Os níveis das tarifas a que se
refere o caput não serão inferiores aos valores neces
sários para a cobertura do custo de serviço de cada
concessionário superior, segundo suas características
específicas, de modo a garantir a prestação dos serviços
adequados. "

O Sr. Marcelo Barbieri - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro prestar um esclarecimento.

Nobre Deputado Gastone Righi, a emenda apresentada
por V. Ex' foi acatada no meu relatório substitutivo e na
subemenda. Incluímos a sua emenda da maneira como foi
redigida. Fizemos em plenário uma redação, que acabou de
ser apresentada à Mesa, ao § 39 , a pedido das empresas conces
sionárias públicas e privadas, que determina que além desses
haja outros custos, inclusive a remuneração do capital. Portan
to, o espírito da emenda de V. Ex' está perfeitamente contem
plado na redação da subemenda que acabou de ser lida.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Gas
tone Righi, a Mesa pergunta se V. Ex" retira o destaque.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, retiro o destaque.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque de autoria do Deputado Adroaldo Streck, para
emenda modificativa do § 3~ do art. 1\' e do art. 9Q do Projeto
de Lei ----' Emenda de nq 1. A Mesa indaga se V. Ex' mantém
o requerimento de destaque.

O Sr. Adroaldo Streck - Sr. Presidente, retiro o des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque do Deputado Alcides Modesto - Emenda nq

42.

O Sr. Alcides Modesto - Sr. Presidente, retiro o des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Prejudicados
os destaques dos Deputados Gastone Righi e Cardoso Alves
para a supressão da palavra "estritamente", que já foi retirada
pelo Relator na última redação.

Requerimento de destaque do Deputado Antônio Mori
moto. (Pausa.) Retirada.

Requerimento de destaque da Deputada Sandra Caval
canti.

O Sr. Secretário dará conhecimento ao Plenário.
É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeiro destaque para votação
em separado do art. 15 da Subemenda do Relator ao
PL nq 3.457/93.

Sala das Sessões, 1"-2-93.
Deputada Sandra Cavalcanti."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria destacada.

"Art. 15. Fica a Eletrobrás autorizada a alienar
a entidades do Poder Público as ações ordinárias que
possui de empresas concessionárias de serviço público
de distribuição de ener)a elétrica, admitida a manu
tenção de participação acionária minoritária. (Remu
nerado)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra à autora do destaque, Deputada Sandra Cavalcanti.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco Parlamentar
-RJ. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, na verdade,
esse artigo se choca com o espírito que presidiu a elaboração
de todo o projeto, que, aliás, está muito bom. Merece elogios
o trabalho feito pelos Relatores na tentativa de fazer acordos.

Temos que reconhecer que houve um esforço muito gran
de para dar um passo gigantesco neste País em matéria de
gerencíamento de empresas que prestam serviços públicos de
natureza não obrigatoriamente estatal. Para gerar, distribuir
e cobrar energia não há necessidade de que se trate obrigato
riamente de uma empresa estatal. Na Lei de Concessões,
que votamos, essamatéria já está amplamente regulamentada.
De modo que choca a quem lê o projeto encontrar no art.
15 exatamente uma volta a tudo aquilo que foi objeto do
trabalho elaborado. Fica a Eletrobrás autorizada ora, autori
zada! - a alienar ordinárias no processo de leilão. Ela já
está autorizada pela lei que foi votada, a Lei de Concessões,
a Lei de Licitações, em toda a legislação que esta Casa já
produziu de forma ampla e genérica para todas as entidades.
Aqui não. Aqui fica muito claro que ela fica autorizada a
alienar às entidades do Poder Público.

Ou seja, Sr. Presidente - sem querer fazer graça 
é aquela velha história do cidadão que era muito generoso

e liberal com a sua filha solteira e dizia: "A minha filha vai
poder casar com quem ela quiser, contanto que seja com
o filho do compadre Joaquim".

Isso se choca tremendamente com o espírito da lei. Acha
mos que basta suprimir. Suprimido o artigo, a lei fica perfeita.
Se amanhã, no leilão, entidades ligadas ao próprio Governo
dos Estados e fundações quiserem adquirir as ações, poderão
fazê-lo. A Lei de Concessões já permite.

Por isso, não só encaminho - com a autorização do
Líder no meu partido - no sentido de votarmos pela supressão
desse artigo, como peço a todos os integrantes do Bloco e
a todos aqueles que têm o pensamento aberto no que diz
respeito à matéria para que o façam. Esta é uma volta ao
modelo estatizante que asfixia este País há mais de 40 anos.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, para encami
nhar, em nome do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se o Relator
pretende manifestar-se, a Mesa lhe daria preferência para,
a seguir, dar a palavra a todos os Líderes de partidos para
encaminharem a votação.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Mas acabamos
de ouvir a opinião do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Deputada
Sandra Cavalcanti falou como autora do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Relator, Deputado Marcelo Barbieri.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero dizer à nobre Deputada Sandra Cavalcanti que o espírito
da emenda apresentada e acolhida é apenas e tão-somente
o de permitir que também o Poder Público, principalmente
o estadual, possa participar desse processo, que não se negue
ao Poder Público estadual a possibilidade de participar da
alienação das ações dessas empresas, no caso particular a
light e a CEES. Consideramos, com base no acordo realizado,
que essa emenda vem atender a um reclamo do Rio de Janeiro.
Nesse caso, não poderíamos deixar de contemplar também
esse aspecto. Por isso, mantivemos essa emenda e gostaríamos
que fosse aprovada para atendimento dessa reivindicação,
conforme o acordo amplo realizado.

O parecer deste Relator é contrário ao destaque, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O parecer do
Relator é contrário.

Vou conceder a palavra aos Srs. Líderes partidários para
a orientação de suas bancadas, e peço que o façam com a
brevidade possível.

Com a palavra o nobre Deputado Genebaldo Correia.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB apóia a posição do Relator.

Lamento discordar da eminente Deputada Sandra Caval
canti. Na realidade, a lei de privatização já autoriza a privati
zação de qualquer empresa estatal, conseqüentemnte também
da Eletrobrás, em leilão público. Conforme as regras ali esta
belecidas, a Eletrobrás pode ser privatizada, inclusive para
o setor privado. Esta autorização aqui é específica para a
alienação a entidades do setor público, isto é, por este dispo
sitivo pode a Eletrobrás vender as suas ações a outras empre.~as
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do Poder Público, mas não está proibida de fazê-lo para em
presas privadas, isso é permitido pela lei de privatizações.
Portanto, não há qualquer prejuízo para o processo geral
de privatização. Trata-se de uma autorização especial para
alienação a empresas do Poder Público, sem impedir que se
aplique a lei genérica que trata das pri"vatizações.

Portanto, não há qualquer impedimento para isso, e o
PMDB apóia a posição do Relator, contrária ao destaque.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo o respeito
que temos pelo eminente Deputado Genebaldo Correia e pelo
Relator, devo dizer que esse dispositivo veda a possibilidade'
de a Eletrobrás alienar suas ações a entidades de direito públi
co por vários motivos. Vou explicar a V. Ex': esta lei será
posterior. Vamos votá-la agora. Ela vai ser invocada a todo
instante em que a Eletrobrás queira vender suas ações para
entidades privadas, dando como prioritária a entidade pública.
Se uma entidade privada quiser pagar mais uma ação da Ele
trobrás, não vai poder fazê-lo. Lamento que o PMDB e o
ilustre Relator não entendam isso e não defendam os interesses
nacionais. Portanto, este artigo é específico para atender a
uma pretensão do Governador do Estado do Rio de Janeiro.
Não estamos aqui para legislar especificamente. Somos legisla
dores e temos de elaborar a lei genericamente para todos.
Se essa lei permite a concessão de energia elétrica a entidades
privadas, terá, coerentemente, de permitir que a venda das
ações da Eletrobrás também possa ser feita a entidades priva
das.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso partido vota a favor
do destaque, e espero que o Plenário nos acompanhe, pois
não se trata de matéria política, mas de interesse público.

Este é o pensamento do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Quero escla
recer o processo de votação, Deputado Gerson Peres. A Mesa
entende que V. Ex., sendo favorável ao destaque, orienta
o voto "não" à matéria, porque é a matéria que se votará.
O PDS vota "não"?

O SR. GERSON PERES - Não à matéria e a favor
do destaque! É pela supressão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PDS vota
"não".

O PMDB orientou o voto "sim"
Vamos votar a matéria.

O SR. SIDNEY DE MIGUEL (Bloco Pariamentar Demo
crático-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
encaminhar a votação pelo Partido Verde e também como
Deputado do Rio de Janeiro. Acho lamentável que Depu
tados, inclusive do meu Estado, venham ;tratar da matéria
de uma forma que considero politiqueira. q Governador Leo
nel Brizola tem uma posição sobre o assldnto, mas trata-se
apenas de um governador. Estamos votando hoje um encontro
de contas do setor elétrico em que o Rio dt;' Janeiro é extrema
mente prejudicado. A Light sempre pagou em dia dentro
do sistema federal da Eletrobrás, e quando se faz um encontro
de contas dos CRC, o Rio de Janeiro não tem essa possibi
lidade jurídica. Segundo o art. 15, há possibilidade de o Estado
do Rio de Janeiro ter a sua empresa, assim como todos os
Estados-Membros, como é o caso do Espírito Santo, que tem
a sua. Não se cerceia em nenhum momento às possibilidades
<;le que trata a lei de privatizações, através dos leilões.

Então, faço um apelo aos Srs. Deputados para que não
façam isso com o Rio de Janeiro e se mantenha essa autori
zação, porque todas as possibilidades de acordo ficam abertas,
Faço este apelo ao Deputado Gerson Peres, do Pará, e sobre
tudo à Deputada Sandra Cavalcanti, que tem uma enorme
influência no setor elétrico do Rio de Janeiro, pois a Light
tem, hoje, uma condição federal. Faço um apelo para que
haja essa possibilidade através de um voto honesto, porque
há um acordo feito inclusive com o PFL. Nós fizemos um
esforço para chegar a esse acordo em que foram considerados
todos os pontos trazidos pelo PFL baiano.

Deixo aqui, Sr. Presidente, esta minha posição.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Quero faz~r
um apelo aos Srs. Líderes para que orientem as suas bancadas
com brevidade. Estendendo-se na discussão do mérito, muitas
vezes se esquecem da orientação das bancadas. Este espaço
regimental é basicamente para que os Líderes digam aos seus
liderados se devem votar "sim" ou "não".

Prossigamos na orientação das bancadas.

O SR. ADROALDO STRECK (Bloco Democrático-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB honra
o acordo de ontem à noite e vota "sim".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar-ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim"
a essa matéria, que foi objeto de muita discussão no Colégio
de Líderes. Eu gostaria de ressalvar, nesta oportunidade, que
aqui ~e tratou exclusivamente, até o momento, dos problemas
da Llght, do Governador Brizola e do Rio de Janeiro. Mas
temos no pequeno Espírito Santo as Centrais Elétricas do
meu Estado também envolvidas com o problema. Estamos
conscientes de que a nova redação dada agora à matéria na
fase final satisfaz, porque ela contempla indiferentemente a
iniciativa privada e a Administração Pública. E é por essa
razão que, tendo feito parte do acordo e entendendo real
mente que se abrem, dentro do bom pensamento liberal, as
oportunidades para Administração Pública e para a iniciativa
privada, a Liderança do PL orienta o voto "sim".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Democrá
tico-RS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT
participou ativamente da reunião de Líderes de que resultou
esse acordo. Entendemos que, se o ajuste não é o ideal, signi
fica claramente uma avanço. No que concerne ao art. 15 signi
fica claramente a cristalização de um avaço nas normas existen
tes hoje para o setor elétrico. Não estamos preocupados em
questionar este ou aquele governador. Parece-nos que o fun
damental é votar uma lei que, acima de tudo, diga respeito
aos interesses maiores do País, e estamos convencidos de que
esta lei, na sua globalidade, atinge esse objetivo.

Por isso, a bancada do PT vai votar a favor da matéria
e contra o destaque.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco Parlamentar Demo
crático-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC
do B encaminha o voto "sim".

O SR. LUIS EDUARDO (Bloco Parlamentar-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, compreendendo a posi
ção dos Deputados que participaram do acordo e que, conse
qüentemente, estão apoiando a emenda. Pessoalmente fico
com a Deputada Sandra Cavalcanti e, como Líder, meu voto
é "não".
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o SR. ELÍSIO CURVO (Bloco Parlamentar-MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PRN orienta a sua
bancada para o voto "não".

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático-BA. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, gos
taria que a Mesa esclarecesse ao Deputado Luís Eduardo
que o acordo é para manter o texto. O voto é "sim".

Parece-me que S. Ex" está enganado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
voltar a esclarecer, porque é natural que haja dúvida.

Dependendo da forma do destaque o voto para "sim"
ou "não".

Trata-se de DVS - Destaque para Votação em Separado.
O Relator orientou o voto "sim" e a autora do destaque

orientou o voto "não". O que se vai v,otar é o art. 15. Quem
quer manter o texto votará "sim". E o caso do R;elator e
do PMDB. Quem quer suprimi-lo votará "não". E o caso
da autora do destaque a do Deputado Gérson Peres.

Deputado Luís Eduardo, não sei se seria esta a oportu
nidade de V. Ex" reiterar o seu voto ou esclarecê-lo; não
sei se houve incompreensão da Mesa quanto à perfeita clareza
sobre a forma do voto. A manutenção do texto determina
o voto "sim"; a supressão do dispositivo, o voto "não".

Como votamos os Srs. Líderes?

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder votará "não".
Agora, naturalmente, a bancada e os que participaram do
acordo estão completamente liberados para votar "sim". O
Líder votará "não".

O SR. NÉLSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim" e faz um apelo aos seus companheiros e amigos, princi
palmente à bancada ruralista porque participamos de um acor
do, que determina o voto "sim". Este projeto, se não é' o
ideal, é o melhor para a agricultura, inclusive dá um amparo
maior à área da irrigação em nosso País. É um projeto que
não é perfeito, é lógico, mas chega perto do ideal e é impor
tante para a agricultura brasileira. Portanto o nosso voto é
~'sim".

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco Parlamentar Democrá
tico-RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes
de tudo, lamento profundamente a atitude da Liderança do
PFL, que acaba de desautorizar o seu negociador, o ilustre
Deputado José Carlos Aleluia, que deu uma contribuição im
portante, que pressionou para introduzir as suas emendas,
todas acolhidas. Agora, S. Ex' é desautorizado por seu Líder,
que cassa a sua delegação e vota contra o acordo estabelecido.
Esta é uma atitude muito perigosa porque este projeto é fruto
de um equilíbrio, dos interesses regionais, muito delicado.
É fruto de uma quase engenharia política que permitiu atender
aos interesses dos Estados da Amazônia consumidores de com
bustíveis fósseis para gerar energia, interesses de Estados que
são profundamente devedores de energia comprada de Itaipu,
de Fumas etc., que não estão pagando, por ela e vêm prati
cando o calote. O Estado do Rio de Janeiro, que tem sido
o mais onerado, juntamente com o Espírito Santo, na susten-

tação desse sistema à custa do sacrifício da sua economia,
vê agora uma Deputada do seu estado trair os interesses econô
micos da economia regional seguida pelo Líder do PFL. Isso
é muito grave e repercute com ameaças na tramitação desse
projeto do Congresso. sobretudo no Senado Federal. Portan
to, quero chamar a atenção dos Deputados dos Estados nos
quais as suas concessionárias de distrihuição dependem cru
cialmene desse projeto para equacionar suas dívidas, chamar
a atenção dos Estados da Amazônia e do Nordeste que geram
energia com óleo combustível e diesel e apelar ao Líder do
PFL para que reveja sua posição, porque coloca em risco
a palavra da Liderança do PFL, para que reveja sua posição,
porque colocar em risco a palavra da Liderança do PFL, que
acaba de desautorizar o Deputado José Carlos Aleluia.

O PDT votará "sim" pelo acordo e pela economia regio
nal dos Estados.

O SR. ROBERTO I<'RANCA (Bloco Parlamentar Demo
crático-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
recomenda o voto "sim".

O Sr. Luíz Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, repudio a rede de intri
gas que tentou estabelecer o Deputado Luiz Salomão, até
porque o Deputado José Carlos Aleluia, o Deputado Manoel
Castro e outros tantos que quiserem participar do acordo,
em nome do partido, estão completamente liberados. Na ban
cada a questão é aberta. Entretanto, como o destaque foi
apresentado pela Deputada Sandra Cavalcanti, que estava
na Liderança neste plenário, a Liderança certamente não po
deria ficar contra. Conseqüentemente, o meu voto é "não".

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão
também é aberta no PDC, mas esta Liderança vota "não",
por entender que o destaque apresentado caminha no sentido
que o Brasil inteiro deseja, ou seja, a possibilidade de absoluta
participação da iniciativa privada nos negócios do País.

O SR. Luís CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar
PSTR-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP.
o Partido Progressista, ainda Bloco 2, vota em aberto, mas
eu, pessoalmente, voto pelo acordo.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acre
dito que estamos agora concluindo a votação de matéria muito
importante. Este projeto vem sanear um setor que precisava
voltar a ter capacidade de investir, precisava ter flexibilidade,
até mesmo em processo de privatização, para enfrentar a crise
energética que o País vive.

Acho que foi um acordo muito bom, foi uma engenharia
política, porque concilia inclusive interesses de concessioná
rios regionais que tinham diferenciadas posições em relação
à Eletrobrás, ao órgão central do sistema. Foi importante
esse acordo, este artigo é parte desse acordo, e, portanto,
honrando o acordo, o Governo votará "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o destaque.
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Os Srs. Deputados que aprovam o art. 15, mantendo-o
no texto, permaneçam como se encontram. Os que o rejeitam
levantem o braço. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou determinar
uma inversão, para que o Presidente possa ter maior clareza.

Os Srs. Deputados que aprovam o art. 15, matendo-o
no texto, levantem o braço. (Pausa.)

A matéria foi aprovada.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

Quem nesta Casa for favor da privatização tem de ser
coerente no voto. Vamos ver, no painel, quem é a favor
da privatização e quem é a favor da estatização, para que
a História registre os coerentes e os incoerentes.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Será feita a
verificação de votação.

Peço aos Srs. Deputados que tomem seus lugares nas
bancadas, a fim de que se realize a votação nominal.

Esclareço que, após a votação desta matéria, prosseguirá
a Ordem do Dia, com a votação de matéria constitucional.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Democrá
tico-RS. Sem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores vota "sim".

O SR. ADROALDO STRECK (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB vota "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "sim" e esclarece à Casa que esse dispositivo
em nada afeta a lei de privatização.

O SR. LUIZ GIRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT reco
menda à sua bancada o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não",
porque esse dispositivo fere a lei da privatização. Trata da
venda de ações da Eletrobrás para o Poder Público e exclui
as concessionárias da iniciativa privada. (Apupos em plená
rio.)

O SR. ELÍSIO CURVO (Bloco Parlamentar-MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRN orienta sua
bancada para que vote "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respei
tando o acordo, o Governo vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Espero que
os Srs. Deputados votem nas bancadas, para ganharmos tem
po, a fim de que possamos esgotar a Ordem do Dia antes
da hora marcada para a eleição do Presidente da Câmara
dos Deputados.

Em votação a matéria.
(Processo de votação)

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democratico
SP.) - Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade deste
intervalo, quando nos aproximamos do fim da votação do
Projeto sobre Sistema Elétrico, para congratular-me, em no
me da Liderança do PSDB, com a Câmara dos Deputados,
pela forma como este projeto foi tratado nesta Casa.

Quero registrar meus cumprimentos ao Relator e aos
diferentes partidos e Deputados. pelos aperfeiçoamentos fei
tos no projeto sobre Sistema Elétrico. que tem uma impor
tância dupla.

Em primeiro lugar, ao liberar, dentro de certos parâme
tros, as tarifas das empresas elétricas estaduais, ele cria condi
ções de estímulo e de incentivo para a melhoria da produti
vidade e da eficiência.

Quero lembrar que dentro do sistema atual uma conces
sionária estadual de energia elétrica não tem, rigorosamente,
nenhum incentivo para a redução de custos, uma vez que
tem uma remuneração fixa de 10%, e a tarifa deve incorporar
essa remuneração fixa. Quando não a incorpora, Sr. Presi
dente, a União cobre a diferença. Portanto, é o meIhor sistema
do mundo para premiar a ineficiência das concessionárias de
energia elétrica.

A partir desse projeto, a situação mudará. Teremos uma
liberdade que, sem dúvida, estimulará a produtividade.

Por outro lado - e esta é o segundo mérito do projeto
-indiscutivelmente o chamado encontro de contas entre con
cessionárias estaduais e a Elebrohrás permitirá a redução da
dívida aparente do setor público. A dupla contagem da dívida,
produto da falta desse encontro de contas, será eliminada,
ou seja, dívida cancela dívida, o que promoverá uma redução
no montante da dívida do setor público, que incorpora hoje
uma dupla contagem. Ademais, esse encontro de contas per
mitirá uma transparência e um acerto de situação que evitará,
no futuro, o processo calote intenso e generalizado que se
verifica nos dias de hoje.

Assim, é relevante termos presentes estes dois aspectos.
Em primeiro lugar, o estímulo à maior produtividade e eficiên
cia das concessionárias estaduais. E a maior limpeza nas contas
da dívida do setor público, com desestímulo ao calote de
Estados e Municípios com relação à União, o que tanto tem
prejudicado o saneamento dessa área pública no Brasil. Preci
samos ter consciência de que estamos votando um projeto
que contém dois aspectos básicos.

Chamo a atenção também para o fato de que a aprovação
deste projeto, em nosso entendimento, ainda contempla um
tratamento que não é o mais favorável para o Tesouro Nacio
nal, que, sem a menor dúvida, está tendo ônus, nesse processo
de ajustamento. Na minha opinião e na do meu partido. esse
ônus não deveria acontecer na proporção em que está aconte
cendo. Ele foi uma condição para que pudéssemos avancar
nos pontos positivos que mencionei.

Por último, quero consignar o aspecto positivo de que
se trata de uma mudança que teve origem no Governo do
Presidente Itamar Franco. Este projeto é uma conquista do
atual Governo. E não poderia deixar de mencionar particu
larmente o papel do Ministro de Minas e Energia, Paulino
Cícero, do PSDB, e do Presidente da Eletrobrás, Eliseu Re
sende, no seu encaminhamento. Este é, sem dúvida, um ponto
a favor do Governo Itamar Franco, do Ministro de Minas
e Energia, Paulino Cícero, e do Presidente da Eletrobrás,
Eliseu Resende.
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Eram estas as palavra que queria dizer a esta Casa, na
esperança, inclusive, de que a Câmara e o Congresso saibam
valorizar o trabalho que estamos concluindo nesta manhã.

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência. que é ocupada pelo Sr. Suplente de
Secretário.

o Sr. Israel Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Concedo a pala
vra a V. Exa

O SR. ISRAEL PINHEIRO (Bloco Parlamentar-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a votação deste
projeto, que trata do relacionamento entre as concessionárias
fornecedoras de energia elétrica, vem demonstrar que o Brasil
está-se modernizando. Está havendo uma grande mudança.
Também parabenizo, o Ministro Paulino Cícero, do Governo
Itamar Franco, e o eminente Presidente da Eletrobrás, Dr.
Eliseu Resende.

Por outro lado, Sr. Presidente, quero chamar a atenção
da Casa para o seguinte: o processo de votação e de discussão
não foi adequado. Este é um assunto extremamente complexo,
envolvente, e que abrange muitos temas.

Sr. Presidente, o destaque que se está votando é um
destaque de divisão. Esta Casa vai se dividir entre aqueles
que são favoráveis à privatização e aqueles que são estatizante.
E o que se está votando neste destaque. Na verdade, ele
tem origem numa briga política, no Rio de Janeiro, entre
o Governador Leonel Brizola e seus adversários políticos.
Como o Rio não tem uma distribuidora própria, querem ad
quirir a distribuidora que atua no Estado e que pertence à
Eletrobrás, ao Governo Federal. No fundo, há uma discussão
de mérito sobre privatização e estatização.

Por isso, Sr. Presidente, é que temos de mudar o Regi
mento da Casa. E a hora é muito oportuna para falar sobre
o asssunto, visto que hoje é o dia em que a Câmara vai escolher
o seu novo Presidente. Seja qual for o eleito, temos que refor
mular o nosso Regimento. Não podemos continuar utilizando
a figura do DVS como a utilizamos agora. O DVS é impor
tante, não como está no atual Regimento, mas como era no
passado.

Quero prestar uma homenagem, nesta última sessão, ao
eminente Presidente Ibsen Pinheiro, que soube realmente
honrar esta Casa ao presidi-la com dignidade, com isenção
e, sobretudo, com fervor, com amor profundo à instituição.

Mas continuo dizendo que é preciso reexaminar e repen
sar nosso Regimento. Precisamos ter muita cautela em aprovar
urgência urgentíssima quando um assunto desta importância
tramita há 48 horas na Casa. Temos de reavaliar o papel
das Comissões técnicas, temos de prestigiá-las. As Comissões
técnicas eram, nesta Casa, o grande foro nacional de debates.
Hoje, estão abandonadas. Os pareceres, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, são dados aqui em plenário. A redação chega
a ferir nossa sensibilidade de legisladores.

Espero que isso seja modificado, que haja uma nova
consciência. Com a eleição hoje à tarde do novo Presidente,
que espero seja o nosso companheiro Odacir Klein, oxalá
tenhamos uma mudança de filosofia, uma mudança conceitual.

Era o que tinha a dizer.

O Carrion Júnior - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. CARRION JÚNIOR (Bloco Parlamentar Democrá
tico-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
aproveitar esta oportunidade para comunicar, com um pouco
de pesar, que, a partir da próxima semana, me afastarei da
convivência dos meus colegas desta Casa - espero que não
seja por um período longo - para assumir Secretaria do Go
verno do meu Estado, o Rio Grande do Sul. Será uma honra
para mim colaborar com o Governador Alceu Collares e com
o meu Estado.

Espero que, cumprida a minha missão no extremo sul,
eu possa logo estar de retorno a esta Casa para conviver
com meus colegas. Agradeço a esta Mesa a atenção que dela
sempre recebi, desejando sucesso à que elegeremos nesta tar
de.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
sobre que V. Ex· será muito feliz, porque sua trajetória nesta
Casa sempre foi de sucesso.

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco Parlamentar De
mocrático-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cumprimento o Deputado Carrion Júnior pelo convite, já acei
to, para ocupar a Secretaria de Planejamento do Estado do
Rio Grande do Sul. Temos certeza de que S. Ex· desempe
nhará um grande trabalho.

Quero também comunicar a V. Ex", Sr. Presidente, que
encaminhei à Mesa a seguinte "DECLARAÇÃO DE VO
TO".

Por acreditar que os aspectos ligados à desequalização
tarifária e a quebra do regime de rateio dos custos e benefícios,
decorrentes da exploração dos recursos naturais da União
para a produção de energia elétrica, modificam sobremaneira
a filosofia de prestação deste serviço público, podendo agravar
inúmeros problemas que já vivenciamos como Nação, princi
palmente o relativo às desigualdades regionais.

Por acreditar que a política de preços deste bem, essencial
e estratégico para o nosso desenvolvimento sócio-econômico,
com a aprovação do Projeto de Lei n° 3.497, ficará desvin
culada de um planejamento integrado, o que aprofundará
as já referidas desigualdades regionais e estimulará compe
tições predatórias entre Estados.

Por acreditar que o Projeto altera profundamente o mo
delo vigente, responsabilizando desordenadamente os Estados
na condução de uma política de abastecimento energético,
promovendo distorções locais e nas regiões de fronteira que
serão sentidas pelas indústriais, pelas populações das regiões
mais carentes e comunidades rurais.

Encaminho, pois, o meu voto contrário ao Projeto de
Lei n° 3.497."

Durante o discurso do Sr. Germano Rigotto, o Sr.
Luiz Moreira, 3q Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou encerrar
o processo de votação.
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Peço a atenção do Plenário. A Mesa pretende esgotar
a Ordem do Dia desta sessão extraordinária, porque estamos
todos aqui e devemos dispensar o Presidente a ser eleito à
tarde das inquietações de presidir a votação de uma emenda
constitucional e, ao mesmo tempo, conduzir a composição
da Mesa Diretora, da 1" Vice-Presidência em diante.

Por essa razão, peço a atenção e compreensão de todos.
O almoço hoje será na hora em que for possível.

O Sr. Adroaldo Streck - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Adraldo Streck.

O SR. ADROALDO STRECK (Bloco Parlamentar Demo
crático-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um
defeito no painel eletrónico não aceita meu voto, que é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O voto de V.
Ex" está consignado. O defeito é apenas no mostruário do
painel.

O Sr. Etevaldo Nogueira -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Etevaldo Nogueira.

O SR. ETEVALDO NOGUEIRA (Bloco Parlamentar 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que
V. Ex" consignasse meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se estiver con
signado "não", a Mesa recebe a solicitação, mas não pode
determinar a alteração do voto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou encerrar
a votação.

Não havendo mais nenhum Sr. Deputado que pretenda
votar, está encerrada a votação.

O SR PRESIDENlE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado.

VOTARAM:
SIM 294
NÃO 134
ABS'ffiNÇÃO 6
TOTAL 434

Aprovada a matéria destacada

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alccste Almeida - Bloco - Sim
Avenir Rosa - Bloco - Sim
l'rancisco Rodrigues - Bloco - Sim
l.uciano Castro - Bloco - Não
Marcelo Luz - Bloco - B. PS1R - Sim
Ruben Bento - Hloc.o - Sim.

Amapá
AroIdo Góes - B. Democ. - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - Sim.
Valdenor Guedes - B. PSTR - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Não
Carlos Kayath - Bloco - Não
Domingos Juvenil - B. Democ. - Sim
Eliel Rodrigues - B. Democ, - Sim
Gerson Peres - Bloco - Não
Hermínio C'....1lvinho - B. Democ. - Sim
Hilário Coimbra - llIoco - Não
José Diogo - Bloco - Não .
Mário Chermont - B. PSTR - Sim
Mfnio Martins - B. Democ. - Sim
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Nflo
])aulo Roeha - B. Demoe. - Sim
Paulo 'I ilan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - TI. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - Sim.

Amazonas

Álila Lins - Hloco - Não
Belh Azize - 13. Democ. - Sim
Euler l{ibeiro - B. Demor. - Sí"m
Úzio Ferreira - Bloco - Sin1
João Thome - B. Democ. - Sim
José !)l1lnt - B. Democ. - Sim'
Paudcrncy Avclino - Bloco - Sim
Rican.1o Moraes - B. Democ. - Sim.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco - Sim
Carlos Camurça - B. PSTR - Sim
Edison Fidélis - moco - Sim
Maurício calixto - Bloco - Sim
Raquel Cí\ndido - Bloco - Sim
Reditário Cassol - Bloco - ~im.

Acre

Célia Mendes - Bloco - Não
Francisco Diógenes - Bloco - Não
Mauri Sérgio - B. Democ. - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantins

Edmundo Galdino - B. Democ. - Sim
Leomar Quimanilha - Bloco - Sim
Osvaldo Reis - B. PSTR - Sim.

MaranMo

César Bandeira - Bloco - Não
Cid Carvalho - B. Democ. -' Siin
Costa Ferreira - B. PSTR - Sim
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Não
Francisco Coelho - Bloco - Não
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Sim
Jayme Santana - B. Democ. - Sim
João Rodolfo - Bloco - Nã0
José Burnett - Bloco - Sim
José carlos Sabóia - B. Democ. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Não
Mauro Fecury - Bloco - Sim
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Nan Souza - B. PSTR - Sim
Ricardo Murad - Bloco - Sim
Roseana Sarney - Bloco - Sim
Sarney Filho - Bloco - Não.

Ceará

Antônio dos Santos - Bloco - Sim
Arioste Holanda - B. Democ. - Sim
Carlos Benevides - B. Democ. - Sim
Ernani Viana - B. Democ. - Sim
Etevaldo Nogueira - Bloco - Não
Gonzaga Mata - B. Democ. - Sim
Jackson Pereira - B. Democ. - Sim
Luiz Gira0 - B. Democ. - Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - Sim
Maria Luíza Fontenele - B. Democ. - Sim
Mauro Sampaio - B. Demoe. - Sim
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim
Orlando Bezerra - Bloco - Sim
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Demoe. - Sim
Vicente Fialho - Bloco - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - Sim
Felipe Mendes - Bloco - Não
Jesus Tajra - Bloco - Não
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mus:la Demes - Bloco - Sim
Paes Landim - Bloco - Sim
Paulo Silva - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Sim
Fernando Freire - Bloco - Não
Rávio Rocha - Bloco - Não
Henrique Eduardo Alves - B. Demoe. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Não
João Faustino - B. Demoe. - Sim
Laíre Rosado - B. Democ. - Sim
Ney Lopes - Bloco - Não.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - Não
Efraim Morais - Bloco - Não
Evaldo Gonçalves - Bloco - Não
Francisco Evangelista - S/P - Sim
Ivan Burity - Bloco - Sim
José Luiz Clerot'- B. Democ. - Sim
José Maranhão - B. Democ. - Sim
Lúcia Braga - B. Democ. - Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Não
Vital do Rego - B. Democ. - Sim
Zuca Moreira - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Lira- B. Democ. - Sim
Gilson Machado - Bloco - Não

. Gustavo Krause - Bloco - Sim
. Inocêncio Oliveira - Bloco - Sim
José Moura - Bloco - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - Não
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim
Maviael Cava•..:anti - Bloco - Sim
Miguel Arraes - B. Democ. - Sim
Nilson Gibson - B. Democ. - Abstenção
Osvaldo Coelho - Bloeo - Não
Renildo Calheiros - B. Democ. - Sim
Ricardo fiiúza - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire - 13. Democ. - Sim
J<'ol)crto Magalhães - Bloco - Não
S<JJaticl Carvalho - B. PSTR - Sim
Sérgio Guerra - B. Democ. - Sim
Wilson Campos - B. Democ. - Sim.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Não
Augusto Farias - Bloco - Sim
CiClO Falcão - S/P - Sim
José Thomaz Nonô - B. Democ. - Abstenção
Roberto Torres - Bloco - Não
Vitória Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/p - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - 'Sim
Everaldo de Oliveira - Bloco - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - Sim
Jose: Teles - Bloco - Não
Messias Góis - Bloco - Sim
Pedro Valadares - B. PSTR - Sim.

Bahia

Alcide::; Modesto - B. Democ. - Sim
Ângclo Magalhães - Bloco - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - Não
Benito (.fama - Bloco - Não
Clóvis A.,sis - B. Democ. - Sim
Eraldo Tinoco - Bloco - Não .
Félix Mcndonca - Bloco - Não
Geddcl Vieira'Lima - B. Democ. - Sim
Gellc/xlldo Correia - B. Democ. ~ Sim
Harolúo Lima - B, Democ. - Sim
Jahes Ribeiro - 13. Democ. - Sim
Jairo Azi - Bloco - Não
Jairo Carneiro - Bloco - Não
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ, - Sim
João Alves - Bloco - Não
Jonival Lucas - Bloco - Não
Jorge Khoury - Bloco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Sim
José Falcão - Bloco - Não
José Lourenço - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco - Não
Luí.., Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Sim
Luiz Viana Neto - Bloco - Não
Manoel Castro - Bloco - Sim
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Marcos Medrado - Bloco - Não
Nestor Duarte - B. Democ. - Sim
Pedro Irujo - Bloco - Sim
Prisco Viana - Bloco - Sim
Sérgio Brito - Bloco - Sim
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. ..,. Sim
Tourinho Dantas - Bloco -. Não
Uldurico Pinto - fi. Oemoc. - Sim
Waldir Pires - B. Democ. - ;;irn.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
Agostinho Valente - B. Democ. - Sim
Aloisio Vasconcelos - B. Oemoc. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Annibal Teixeira - Bloco - Não
Aracely de Paula - Bloco - 'Sim
Armando Costa - B. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Não
Camilo Machado - Bloco - Sim
Elias Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri - B. Democ. - Sim
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Demop. - Sim
Getúlio Neiva - Bloco - Sim
Humberto Souto - Bloco - Nâo
Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - Não
Israel Pinheiro - Bloco - Não
Jooo PaulO - B. Democ. - Sim
Jas(: Aldo - Bloco - Sim
Jas(: Belato - B. Democ. - Sim
Jas(: Geraldo - B. Democ. - Não
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Não
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Marcos Uma - B. Democ. - Não
Mário de Oliveira - B. PSTR - Sim
Maurício campos - Bloco - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim
Odelmo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Heslander - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Ronaldo Perim ... B. Democ. - Sim
Samir Taonús - Bloco - Sim
Saulo Coelho - B. Democ. - Sim
Sérgio Ferra - B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda - B. Democ. - Sim
Tarcfsio Delgado - B. Democ. ..,. Sim
Tilden Santiago - B. Democ. "7 Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim
zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

EspfritoSanto

Armando Viola - B. Democ. - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Sim
Helvécio Castello - B. Democ. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
J6rio de Barros - B. Democ. - Sim
Lézio Sathler - B. Democ. - Sim

Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita camata - B. Democ. - Sim
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose de Freitas - B. Democ. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Não
Amaral Netto - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - Não
Artur da Távola:'" B. Democ. - Sim
Benedita da Silva - B. Democ. - Sim
carlos Alberto campista - B. Democ. - Sim
carlos Lupi - B. Democ. - Sim
carlos Santana - B. Democ. - Sim
Cidinha Campos - B. Democ. -: Sim
Ciro Garcia - B. Democ. - Abstenção
Edésio Frias - B. Democ. - Sim
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
Fábio Raunheitti - Bloco - Sim
Feres Nader - Bloco - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Não
Francisco Silva - B. PSlR - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - Sim
José Carlos Coutinho - B. Democ. - Sim
José Egydio - Bloco - Não
José Vicente Brizola - B. Democ. - Sim
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim
Laerte Bastos - B. Oemoc. - Sim
Laprovita Vieira - B. Democ. - Sim
Luiz Salomão - B. Democ. - Não
Márcia Cibilis Viana - B.Democ. - Sim
Marino Clinger - B. Democ. - Sim
Miro Teixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Bornier - Bloco - Não
Paulo Portugal - B. Democ. - Sim
Paulo Ramos - B. Dcmoc. - Sim
Roberto Campos - Bloco -, Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Não
Sandra Cavalcanti - Bloco -·Não.
Sérgio Arouca - B. Oemoc. - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidney de Miguel - B. Democ. - Sim
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Sim.

São Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Sim
Alberto Haddad - B. PSTR.- Não
Aldo Rebelo - B. Democ. - Sim
Aloízio Mercadante - B. Democ. - Sim
Ary Kara - B. Democ. - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - Não
Beto Mansur - B. Democ. - Sim
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Demoe. - Sim
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Cunha Bueno - Bloco - Nao
Diogo Nomura - Bloco - Sim
Eduardo Jorge - B. Democ. - Sim
Euclydes Mello - Bloco - Não
Fábio Feldmann:'" B. Oemoc.... Sim
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Fábio Meirelles - Bloco - Não
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Dçmoc. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Não
Geraldo Alckmin Filho - B. Dcmoc. - Sim
lIcitor Franco - Bloco - Não
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - B. Democ. - Não
Irma Passoni - B. Democ. - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
Jose Abrão - B. Democ. - Sim
José Ambal - B. Democ. - Sim
José Cieote - B. Democ. - Sim
José Dirceu - B. Democ. - Sim
José Genofno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael- Bloco - Não
José Serra - B. Democ. - Sim
Koyu Iha - B. Democ. - Sim .
ljberato Caboclo - B. Democ. - Sim
Luiz Carlos Santos - TI. Democ. - Sim
Luiz Uushiken - B. Dcmoc. - Sim
Luiz Máximo - TI. Democ. - Sim
Manoel Moreira - TI. Democ. - Sim
Marcelino Romano Machado - Bloco - Não
Marcelo Barbicri - B. Democ. - Sim
Maurici Mariano - TI. Democ. - Sim
.>Aauricio Najar - Bloco - Não -
i\llendes Botelho - Bloco - Sim
·.!clson MarquezeIli - Bloco - Sim
:Jwaldo ~tecca - B. Democ.. - Sim
Paulo Lima - Bloco - Sim
Paulo Novais - 13. Democ. - Sim
Pedro Pavão - Bloco - Não
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Robson Tuma - Bloco - Sim
làdashi Kuriki - Bloco - Não
Vadão Gomes - Bloco - Não
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Democ. - Sim.

Mato Grosso
Augustinho Freitas - Bloco - Sim
Itsuo Takayama - Bloco - Sim
Jooo Teixeira - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - Não
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim
José Augusto Curvo - Bloco - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
Wellington Fagundes - Bloco - Não.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSTR - Sim
~ofran Frejat - Bloco - Não
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Sim.

Goiás

AntOnio Jesus - B. Democ. - Sim
AntOnio Faleiros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Não

Haley Margon - H. Vemoc. - Sim
João Natal - B. Democ. - Sim
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - -Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Sim
Roberto Balestra - Bloco - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - Bloco - Não .
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Sim
zt Gomes da Rocha - Bloco - Sim.

Mato GroBso do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Não
Flávio Derzi - Bloco - Não
George Takimoto - Bloco - Não
José Elias - Bloco - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - Não
Nelson Trad - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Não.

Paraná

AntOnio Barbara - Bloco - Não
AntOnio Veno - Bloco - Não
Basflio VilIani - Bloco - Não
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Não
Delcino Tavares - B. PSTR - Sim
Deni Sehwartz - B. Democ. - Sim
Edêsio Passos - 13. Democ. - Sim
Edi Siliprandi - B. Democ. - Abstenção
Flávio Arns - B. Democ. - Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Não .
Joni Varisco - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Sim _
Luciano Pizzatto - Bloco - Não
Luiz Carlos Hauly - TI. PS1R :.. Sim
Matheus Iensen - Bloco - Sim
Max Rosenmann - Bloco - Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Abstenção
Otto Cunha - Bloco - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedro Tonelli - B. Democ. - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
Reinhold Stephanes - Bloco - Não
Renato Johnsson - B. PS1R - Não
Sérgio Spada - B. Democ. - Não
Werner Wanderer - Bloco - Não
Wilson Moreira - B. Democ. - Sim.

santa Catarina

César Souza - Bloco - Não
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim
Dércio Knop - B. Demoe. - Sim
Edson Andrino - B. Democ. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Não
Jarvis Gaidzinski - Bloco - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Sim
.NeL'lOn -Morro -- Bloco - Nãõ .
Neuto de (',anto - B. Democ. - Sim



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 3 2617

Paulo Duarte - Bloco - Não
Ruberval Pilotto - Bloco - Não
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Não
Aldo Pinto - B. Democ. - Sim
Amaury Müller - B. Democ. - Sim
Amo Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Sim
Carrion Júnior - B. Democ. - Sim.
Celso Bernardi - Bloco - Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim
Fernando Carrion - Bloco - Não
Fetter Júnior - Bloco - Não
Germano Rigotto - B. Democ. - Sim
Hilário Braun - B. Democ. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
João de Deus Antunes - Bloco'- Não
Jorge Uequed - B. Democ: - Sim
José Fortunati - B. Democ. - Sim
LUL~ Roberto Ponte - B. Demne. - Sim
Mendes Ribeiro - B. Democ. - SIm
Nelson Jobim - B. Democ. - Sim
Odacir Klein - B. Demoe. - Sim
Osvaldo Bender - Bloco - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Sim
Telmo Kirst - Bloco - Não
Valdomiro Lima - B. Demop. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Não .
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Sim,
Wilson Müller - B. Democ. - Sim.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa requerimento de destaque do Sr. Deputado José Luiz
Maia, do qual o Sr. Secretário dará conhecimento à Casa.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, nos termos regimentais, requeiro
a V. Ex~ desta que para a votação da emenda de autoria
dos Deputados Victor Faccioni e Germano Rigotto ao
PL 3.497/93."

o Sr. Marcelo Barbieri - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dentro do espírito do acordo, à emenda dos nobres Deputados
Victor Faccioni e Germano Rigotto, com o art. 13, que diz:

"O Concessionário de serviço público de distri
buição de energia elétrica criará, no âmbito de sua
área de concessão, o Conselho .de Consumidores, de
caráter consultivo, composto por igual número de re
presentantes das principais classes tarifárias, voltado
para orientação, análise e avaliação das questõeS" liga-·
das ao fornecimento, tarifas e adequacidade dos servi··
ços prestados ao consumidor final."

Portanto, Sr. Presidente, considero que, dentro do que
a Constituição nos permite, atendemos à emenda dos nobres
Deputados do Rio Grande do Sul, Victor Faccioni e Germano
Rigotto. O destaque já está atendido na subemenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A posição do
relator é, conseqüentemente, contrária, se for mantido o des
taque.

O Sr. Victor Faccioni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VICTOR FACCIONI (Bloco Parlamentar - RS.
. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conversei há pouco

com o Deputado Germano Rigotto e com o Líder da minha
bancada. Do exame do artigo lido pelo nobre relator, Depu
tado Barbieri, verifica-se que não fomos atendidos, na verda
de, em nossa proposição. Por isso, mantemos o destaque.

Ora, Sr. Presidente, o nobre relator apenas cuidou da
criação de um conselho consultivo em nível estadual. Não
é exatamente isso que estamos propondo. Estamos propondo
que as cláusulas contratuais e termos tarifários respectivos,
de geradoras para distribuidoras de energia elétrica e dessas
para concessionárias e usuários, serão definidos por um conse
lho federal de energia e, em cada Estado, por um conselho
estadual. Não se trata, por, conseguinte,-de um órgão mera
mente consultivo.

Também não se trata de fazê-lo apenas no Estado, mas
também em nível federal. Sr. Presidente, o projeto de lei
que estamos votando inclui, obrigatoriamente nos custos que
as concessionárias deverão cobrar dos usuários todo o repasse
de energia fornecida pela Eletrobrás, por exemplo. Ora, como
é que vamos assegurar esse repasse final num sistema de mono
pólio em que o preço é fixado unilateralmente, sem a partici
pação das partes interessadas? Por isso, Sr. Presidente, mante
mos nosso destaque e apelamos aos nobres Líderes e a este
Plenário para que votem a favor.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mantido o des
taque, a matéria vai a votos.

Trata-se da Emenda n9~,_e o parecl;:r é contrário.

O SR. ROBERTO FREJj(~ (Bloco Parlamentar Demo
crático-PE. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Go
verno acompanha o voto do Relator, contrário à emenda.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "não".

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Democrá
tico-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o PT vota
"não" ,

O SR. LUIZ GIRA0 (Bloco Parlamentar Democrático
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não" .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o requerimento de destaque.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
estão, os que o rejeitam levantem o braço. (Pausa.)

Rejeitado o requerimento de destaque.
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Requerimento de destaque do Sr. Deputado Alcides Mo
desto. (Pausa.) S. Ex' retira.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

DO PROJETO DE LEI N9 3.497-C, DE 1993

Dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas para
o serviço público de energia elétrica; extingue o regime
de remuneração garantida e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os níveis das tarifas de fornecimento de energia

elétrica a serem cobradas de consumidores finais serão pro
postos pelo concessionário, ao Poder Concedente, que os ho
mologará, observado o disposto nesta lei.

§ 1" A ausência de manifestação de incoformidade do
Poder Concedente, no prazo de quinze dias após a apresen
tação da proposta pelo concessionário, representará a homolo
gação da mesma.

§ 2" Os níveis das tarifas a que se refere o caput deste
artigo corresponderão aos valores necessários para a cobertura
do custo do serviço de cada concessionário distribuidor, segun
do suas características específicas, de modo a garantir a presta
ção dos serviços adequados.

§ 3" No custo do serviço mencionado no parágrafo ante
rior, além dos custos específicos dos concessionários públic~s

e privados, serão obrigatoriamente incluídos os valores rel~tl

vos aos preços da energia elétrica comprada aos ~oncesslO

nários supridores, inclusive o transporte da energIa gerada
pela Itaipu Binacional - os relativos às quota~ anuais da
Reserva Global de Reversão - RGR -, ao rateIo do custo
de combustíveis e às compensações financeiras pela utilização
de recursos hídricos devidos por usinas próprias.

§ 4" Respeitado o valor médio das tarifas de forneci
mento, devidamente homologadas na forma do disposto neste
artigo, fica facultado ao concessionário distribuidor promover
alterações compensatórias entre os níveis das tarifas de forne
cimento relativos a cada classe de consumidor final.

Art. 2" Os níveis das tarifas a serem praticadas no supri
mento de energia elétrica serão propostos pelo concessionário
superior e homologados pelo Poder Concedente, como dispõe
esta Lei.

§ I" A ausência de manifestação de inconformidade do
Poder Concedente, no prazo de quinze dias após a apresen
tação da proposta pelo concessionário, representará a homolo
gação da mesma.

§ 2" Os níveis das tarifas a que se refere o caput deste
artigo corresponderão aos valores necessários para cobertura
do custo do serviço de cada concessionário seguidor segundo
suas características específicas, de modo a garantir a prestação
dos serviços adequados.

§ 39 No custo do serviço mencionado no parágrafo ante
rior, serão obrigatoriamente incluídos os valores relativos às
quotas anuais da Reserva Global de Reversão - RGR 
e às compensações financeiras pela utilização de recursos
hídricos.

§ 4'; As tarifas de suprimento terão vigência sobre os
consumos e demandas ocorridos a partir da data de sua

homologação pelo Poder Concedente.
Art. 39 Os concessionários superiores e seguidores de

verão celebrar contrato de suprimento de energia elétrica.

§ 1" O contrato a que se refere o caput deste artigo
conterá a identificação das quantidades, os preços e as regras
de intercâmbio de energia e obedecerá às leis específicas e
ao que dispuser o regulamento desta Lei.

§ 2° A homologação pelo Poder Concedente dos níveis
das tarefas propostos pelos concessionários de fornecimento
e de suprimento estará condicionada à celebração do contrato
a que se refere este artigo.

§ 3° Os contratos de suprimento de energia elétrica e
os contratos de transporte da energia gerada por Itaipu Bina
donal poderão ser celebrados diretamente com os concessio
nários distribuidores que forneçam a consumidores finais.

§ 49 As garantias de pagamento nos contratos referidos
neste artigo constituir-se-ão obrigatoriamente das receitas pró
prias dos concessionários supridos, com respectiva autorização
de débito automático em suas contas correntes bancárias, uma
vez caracterizado o inadimplemento.

§ 5° O contrato de suprimento poderá conter dispo
sitivo prevendo a dilação dos prazos de pagamento na propor
ção do inadimplemento de consumidores finais, devidamente
comprovado.

Art. 4" Os concessionários reajustarão periodicamente
os valores das tarifas mediante a utilização de fórmulas para
métricas e respectivos índices, conforme o que dispuser o
regulamento desta Lei.

Art. 50 A revisão dos níveis das tarifas obedecerá legis
lação específica.

Art. 60 Os concessionários inadimplentes com a União
e suas entidades, os Estados e suas entidades, os Municípios
e suas entidades, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Ele
trobrás e SU21S controladas e demais empresas concessionárias
do serviço público de energia elétrica ou os que não tenham
celebrado os contratos de suprimento a que se refere o art.
3° desta Lei, não poderão receber recursos ou garantias, de
qualquer natureza, da União e das entidades por ela contro
ladas direta ou indiretamente.

Art. 79 O regime de remuneração garantida e, em con
seqüência, a Conta de Resultados a Compensar - CRC 
e a Reserva Nacional de Compensação de Remuneração 
RENCOR - ficarão extintos na data da publicação do decreto
regulamentar desta Lei.

§ 19 A extinção da CRC e da Rencor não exime os
concessionários inadimplentes de quitar os respectivos débi
tos.

.§ 2° Até 30 de junho de 1993, os concessionários que
já tiverem firmado o contrato de suprimento, a que se refere
o art. 30 desta Lei, poderão transferir para outros concessio
nários e para ltaipu Binacional parcelas dos seus saldos credo
res nas CRC, acumulados até a data da publicação do decreto
de regulamentação desta Lei, excluídos os efeitos da correção
monetária especial a que se refere o art. 2° da Lei n° 8.200,
de 28 de junho de 1991.

§ 30 As parcelas dos saldos credores das CRC, referidas
no parágrafo anterior, serão destinadas à quitação, mediante
encontro de contas de débitos vencidos até 31 de dezembro
de 1992, obedecida a seguinte ordem:

a) relativos ao suprimento e ao transporte de energia
elétrica gerada por ltaipu Binacional; . "

b) relativos ao suprimento de energIa eletnca gerada
por outros concessionários supridores;

c) remanescentes da Rencor;
d) relativos aos suprimentos de combustíveis fósseis.
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§ 49 Após o encontro de contas efetuado na forma do
parágrafo anterior, os detentores de créditos da CRC poderão
compensá-los com os seguintes ativos da União existentes
em 31 de dezembro de 1992:

a) créditos a receber de compromissos internos e externos
cujas garantias foram adimplidas pela União;

b) créditos a receber relativos a impostos federais;
c) créditos a receber relativos à RGR; e
d) a outros ativos a critério do Ministério da Fazenda.
§ 59 A Eletrobrás receberá créditos de CRC, de que

sejam titulares concessionários de distribuição de energia
elétrica, para compensação de débitos vencidos relativos a
contratos de financiamento com ela celebrados, podendo utili
zar tais ativos para os efeitos do que estabelecem as alíneas
a, b e d do parágrafo anterior.

§ 69 Os eventuais saldos de CRC, remanescentes em
30 de junho de 1993, após as compensações autorizadas por
esta lei, poderão ser utilizados, durante o período da respectiva
concessão ou em seu término, na forma e para os fins estabel
cidos pelo Ministério da Fazenda, ouvido o Ministério de
Minas e Energia.

§ 79 Os eventuais saldos credores dos concessionários
controlados por Estados da Federação, remanescentes após
todas as compensações autorizadas neste artigo, serão conside
rados créditos líquidos contra a Fazenda Nacional, exclusiva
mente para o fim de serem utilizados cinqüenta por cento
para deduzir os saldos das dívidas vencidas dos Estados contro
ladores, que vierem a ser refinanciadas pela União, e o restan
te para pagamento de até cinqüenta por cento das prestações
mensais de dívidas de concessionárias e dos Estados controla
dores refinanciadas pela União.

§ 89 Os lançamentos contábeis efetuados com valores
da CRC, decorrentes da aplicação do previsto nesta Lei, serão
considerados para efeito da tributação pelo Imposto sobre
a Renda da pessoa jurídica titular da conta conforme as alíquo
tas vigentes às épocas de formação dos saldos, podendo, o
débito fiscal correspondente, ser pago com os próprios créditos
da CRC.

Art. 89 Fica estendido a todos os concessionários distri
buidores o rateio de consumo de combustíveis para geração
de energia elétrica nos sistemas isolados.

Art. 99 O art. 49 e seus parágrafos da Lei n9 5.655,
de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo Decreto-Lei
n9 2.432, de 17 de amio de 1988, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 49 Serão computadas no custo de serviço
das empresas concessionárias, supridoras, quotas
anuais de reversão, com a finalidade de proverrecursos
para reversão, encampação, expansão e melhoria dos
serviços públicos de energia elétrica.

§ 19 A quota anual de reversão, a ser fixada pelo
Poder Concedente, corresponde ao produto de até três
por cento incidente sobre o investimento do concessio
nário composto pelos saldos pro rata tempore, nos exer
cícios de competência, do Ativo Imobilizado em Servi
ço, não se computando o Ativo Intangível, bem como
deduzindo-se a Depreciação Acumulada, as Doações
e Subvenções para Investimentos e Obrigações Espe
ciais, Reversão, Amortização, Contribuição do Consu
midor e Participação da União.

§ 29 O Departamento Nacional de águas e Ener
gia Elétrica - DNAEE -, do Ministério de Minas
e Energia. fixará, nos termos da legislação em vigor

e nos períodos de competência, os valores da quota
anual de reversão para cada concessionário.

§ 3° Os concessionários de serviços públicos de
energia elétrica depositarão mensalmente, até o dia
quinze de cada mês seguinte ao de competência, em
agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duode
cimais de sua quota anual de reversão na conta corrente
da Centrais Elétricas Brasileiras S. A - Eletrobrás
- Reserva Global de Reversão - RGR.

§ 4° A Eletrobrás destinará os recursos da RGR
aos fins estipulados neste artigo, inclusive à concessão
de financiamento às empresas concessionárias, para ex
pansão e melhoria dos serviços públicos de energia
elétrica e para reativação do programa de conservação
de energia elétrica mediante projetos específicos.

§ 59 A Eletrobrás procederá a correção mensal
da RGR de acordo com os índices de correção dos
ativos permanentes e creditará a essa reserva juros de
cinco por cento ao ano sobre o montante corrigido
dos recursos utilizados. Os rendimentos dos recursos
não utilizados, também, à conta da RGR.

§ 6° Ao DNAEE serão destinados dois por cento
dos recursos da RGR, devidamente corrigidos moneta
riamente, para custear seus dispêndios com projetos
e atividades relativos a hidrologia, hidreometeorologia,
operação de rede hidrometeorológica nacional e fiscali
zação das concessões de energia elétrica.

§ 7° A Eletrobrás destinará anualmente, obser
vado o percentual mínimo a ser estabelecido em regula
mento, recursos da ROR arrecadada parafinanciamen
to de programas de eletrificação rural.

§ 89 Os recursos do Fundo de Reversão inves
tidos pelos concessionários na expansão e melhoria dos
sistemas até 31 de dezembro de 1971, bem como as
retensões da Reserva Global de Reversão - ROR
-, efetuadas até 31 de dezembro de 1992, serão corri
gidos monetariamente pelos mesmos índices de corre
ção dos ativos permanentes dos concessionários do ser
viço público de energia elétrica e vencerão juros de
cinco por cento ao ano, sobre o monetariamente men
salmente corrigido, os quais serão depositados em no
me da Eletrobrás."

Art. 10. O inadimplemento do recolhimento das parce
las das quotas anuais de ROR e CCC e da compensação
financeira pela utilização de recursos hídricos pelos concessio
nários acarretará a impossibilidade de revisão e reajustame':lto
de seus níveis de tarifa, independentemente do que dispuser
o contrato respectivo.

Art. 11. As propostas iniciais dos níveis das tarifas po
derão contemplar programas graduais de recuperação dos ní
veis adequados, atendendo as diversidades econômicas e so
ciais das áreas de concessão, sem prejuízo dos reajustes perió
dicos previstos no art. 49 desta Lei.

Art. 12. A critério de cada concessionário, e por um
prazo de cento e oitenta dias a partir da assinatura do contrato
de suprimento, o Poder Concedente poderá continuar fixando
os níveis das tarifas de fornecimento de energia elétrica a
serem cobrados aos consumidores, em sua respectiva área
de concessão.

Art. 13. O concessionário de serviço público de distri
buição de energia elétrica criará no âmbito de sua área de
concessão Conselho de Consumidores, de caráter consultivo,
composto por igual número de representantes das principais.
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classes tarifárias ligado ao fornecimento, tarifas e adequa
cidade dos serviços prestados ao consumidor final.

Art. 14. Ficam autorizados os concessionários a contra
tarem com seus consumidores fornecimentos que tenham por
base tarifas diferenciadas, que contemplem o custo do respec
tivo atendimento, ou a existência de energia elétrica tempora
riamente excedente.

Art. 15. Fica a Eletrobrás autorizada a alienar a entida
des do Poder Público as ações que possui de empresas conces
sionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica,
admitida a manutenção de participação acionária minoritária.

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de trinta dias.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogados o art. 19 e a alínea e do § 29 do art. 29 da
Lei n9 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n9 1.506, de 23 de dezembro de 19?6; o
parágrafo único do art. 79 da Lei n9 5.899, de 5 de Julho
de 1973; os arts. 19 , 29 , 39 e 13 do Decreto-Lei n9 2.432, de
17 de maio de 1988; a alínea d do art. 49 do Decreto-Lei
n9 1.383, de 26 de dezembro de 1974, e demais disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1993. - Nilson Gibson,
Relator.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal
Vem a Mesa e Vai à Publicação a seguinte:

DECLARAÇÃO DE VOTO

A persistência de profundas dúvidas quanto ao alcance
da legislação proposta até o momento da votação é, por sí
só, testemunho eloqüente da tenesidade de sua apreciação
de afogadinho.

A feitura de substitutivo a substitutivo em plenário afron
ta a tradição e o Regimento da Casa.

Encaminho, pois, o voto de abstenção para não votar
o que não compreendo, tenho certeza na boa companhia de
quase todos os meus ilustres pares. Resguardo-me de um "cho
que" que o Projeto de Lei n9 3.497, induvidosamente trará.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1993. - Deputado
José Thomaz Nonô.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N9 48-D, DE 1991

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Continuação da votação, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n9 48-C, de 1991,
que altera dispositivos da Constituição Federal (Siste
ma Tributário Nacional); tendo parecer da Comissão
Especial, pela aprovação. (Relator: SI. Benito Gama)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria teve
sua votação adiada por falta de 'quorum, na sessão do dia
28 de janeiro do corrente ano.

Vai-se votar em segundo turno o substitutivo aprovado
em primeiro turno, ressalvados os destaques.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos a Proposta de Emenda à Constituição n9 48-D de
1991, ressalvadas os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 39 do art. 60, da Constituição Federal, promul
gam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 19 Os dispositivos da Constituição Federal abaixo
enumeradas passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 40. . .

§ 69 As aposentadorias e pensões dos servidores públi
cos federais seráo custeados com recursos provenientes da
União e das contribuições dos servidores, na forma da lei."

"Art. 42.

§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este arti
go, e a seus pensionistas, o disposto no art. 40, § 49 , § 59
e § 69 •

"Art. 102 .
1- .
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato

normativo federal ou estadual e a ação declaratória de consti
tucionalidade de lei ou ato normativo federal;

§ 19 A argüição de descumprimento de preceito funda
mental decorrente desta Constituiçáo será apreciada pelo Su
premo Tribunal Federal, na forma da lei.

§ 29 As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de consti
tucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão efi
cácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos de
mais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo."

"Art. 103 .

§ 49 A ação declaratória de constitucionalidade poderá
ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Sena
do Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo
Procurador-Geral da República."

"Art. 105 .
1- .

i) a ação direta de interpretação do Direito Federal, cujas
decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos ~eus mem
bros e terão eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive
para as instâncias inferiores.

§ 1° .
§ 29 Podem propor a ação da alínea i do inciso I deste

artigo o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal,
a Mesa da Câmara dos Deputados ou o Procurador-Geral
da República.

§ 39 O Procurador-Geral da República será previamen
te ouvido nas ações diretas de interpretação do Direito Fede
ral, bem assim o Advogado-Geral da União, quando a ação
não for proposta pelo Presidente da República."

"Art. 150 .
• • • • • • .. o o ~ ..

§ 69 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá se.r
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou mUnI
cipal, que regule exclusivamente as matérias acima enume-
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radas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem pre
juízo do disposto no art. 155, § 29, XII, g.

§ 7" A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de impos
to ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posterior
mente, assegurada a imediata e preferencial restituição da
quantia paga, caso não se reali ze o fato gerador presumido."

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer
bens ou direitos;

11 - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e inter
municipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;

III - propriedade de veículos automotores.
§ 19 O imposto previsto no inciso I:

§ 29 O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao se
guinte:

§ 3° À exceção dos impostes .de que tratam o inciso
11 do caput deste artigo e o art. 153, J e n, nenhum outro.
tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elé
trica, serviços de telecomunicações, derivados de petr6leo,
combustíveis e minerais do País."

"Art. 156 ..

In - serviços de qualquer natureza, não compreendidos
no art. 155, n, definidos em lei complemeutar.

§ 39 Em relação ao imposto previsto no inciso IH, cabe
à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas;
H - excluir da sua incidência exportações de serviços

para o exterior."
"Art. 159.

§ 19 Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada
de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela
da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qual
quer título, pela União, suas autarquias e pelas fundações
que instituir e mantiver, bem como a parcela da arrecadação
pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

"Art. 160. . .
Parágrafo único. Essa vedação não impede a União,

e os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao paga
mento de seus créditos, inclusive de suas autarquias."

"Art. 167. . ..

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arreca
dação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a
destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento
do ensino, como determinado pelo art. 212, e à prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de recei
ta, previstas no art. 165, § 89, bem assim o disposto no §
49 deste artigo;

•••• ~ " o o .

§ 49 É permitida a vinculação de receitas pr6prias gera
das pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e

dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e
b, e 11, para a prestação de garantia ou contragarantia à União
e para pagamento de débitos para com esta."

"Art. 173. . ..

§ 2" As empresas públicas e as sociedades de economia
mista:

I - não poderão gozar de privilégios fiscais não exten
sivos às do setor privado;

11 - nos termos de lei complementar, estão sujeitas à
falência ou concordata, cabendo ao Chefe do Poder Executivo
da administração a que estejam vinculadas, designar o síndico
ou o comissário.

Art. 2° A União poderá instituir, nos termos de lei com
plementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994, imposto
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira.

§ 19 A alíquota do imposto de que trata este artigo
não excederá a vinte e cinco centésimo por cento, facultado
ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou par
cialmente, nas condições e limites fixados em lei.

§ 29 Ao imposto de que trata este artigo não se aplica
o art. 150, 111, b, nem o disposto no § 5° do art. 153 da
Constituição.

§ 39 O produto da arrecadação do imposto de que trata
este artigo não se encontra sujeito a qualquer modalidade
de repartição com outra entidade federada.

§ 4° Do produto da arrecadação do imposto de que
trata este artigo serão destinadas vinte por cento para custeio
de programas de habitação popular.

Art. 30 A eliminação do adicional ao imposto de renda,
de competência dos Estados, decorrente desta Emenda Cons
titucional, somente produzirá efeitos a partir de 19 de janeiro
de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo menos,
a dois e meio por cento no exercício financeiro de 1995.

Art. 49 A eliminação do imposto sobre vendas a varejo
de combustíveis líquidos e gasosos, de competência dos Muni
cípios, decorrente desta Emenda Constitucional, somente pro
duzirá efeitos a partir de 19 de janeiro de 1996, reduzindo-se
a correspondente alíquota, pelo menos, a um e meio por
cento no exercício financeiro de 1995.

Art. 59 A partir de 19 de janeiro de 1993, até 31 de
dezembro de 1999, os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no
montante necessário ao refinanciamento do principal devida
mente atualizado de suas obrigações, representadas por essa
espécie de títulos, ressalvado o disposto no art. 33, parágrafo
único, do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias.

Art. 6° Revoga-se o § 4° do art. 156.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.
Solicito aos Srs. Deputados que tomem assento nas banca

das. para que se inicie a votação nominal de matéria constitu
cional. .

Vai-se votar, a Mesa esclarece, em segundo turno, substI-
tutivo aprovado em primeiro turno: A votação é nomin.al.
A matéria exige 302 votos favoráveIS para a sua aprovaç~o.

Há destaques, que estão ressalvados e serão votados depOIS.
Solicito aos Srs. Deputados que tomem assento nas banca

das, para que a votação s: faça tanto possível das bancadas,
para que possamos cumpnr nossa agenda de trabalhos e ele
germos à tarde o Presidente da Câmara.
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o SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero orientar a bancada do PT. Mantendo o acordo firmado
anteriormente, no primeiro turno, a bancac:1a do PT vota a
favor da emenda global, ressalvados os destaques.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
.mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vamos votar agora a emenda no seu conjunto. Sabemos que
existem posições divergentes com relação a determinados dis
positivos, mas esta não é a hora de discutirmos isso. No conjun
to do projeto, o PMDB recomenda o voto "sim".

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.- Sr. Presidente, no Bloco a questão
é·aberta.

O SR, JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
do PSDB é "sim", ressalvados os destaques.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS mantém
a posição anterior. Foi realizada uma reunião, e a sua bancada
decidiu votar contra esse projeto do IPMF, por considerar
não ser essa a melhor forma de conseguirmos equacionar os
sérios e graves problemas do Brasil. Esta posição não significa,
em nenhum momento, oposição do partido ao Governo do
Presidente Itamar Franco. É uma questão de princípios, a
bancada entendeu que não é através do aumento da carga
tributária que se realiza o processo de desenvolvimento do
País.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do
B vota, de maneira coerente, como votou no primeiro turno,
"sim".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"sim", ressalvados os destaques.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamenta.r 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão
é aberta para o PDC.

O SR. LUIZ CARLOS RAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista vota "sim", ressalvados os destaques.

. O SR. ÉDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá- •
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "sim", ressalvados os destaques.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
evidentemente que o Governo votará "sim", esclarecendo
que vai tentar manter, através da votação, o texto aprovado
no primeiro turno.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o texto aprovado no primeiro turno, ressalvados os destaques.

Solicito aos Srs. Deputados que tomem assentos nas ban
cadas, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

A Mesa aguarda mais alguns momentos para que todos
possam acomodar-se, a fim de que tenhamos li maior celeri
dade possf..-el e cmnpramo[, no~sa agenda de trabalhos do .
dia de hoje.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.
A Mesa esclarece ao Plenário que há vários destaques.

Para todos eles a votação é nominal.
Eventualmente ocorrendo queda do quorum,naturalmen

te a relação que valerá para os efeitos administrativos será
aquela que determine a falta de quorum.

(Processo de votação)

O Sr. Ricardo Fiúza - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. RICARDO FIÚZA (Bloco Parlamentar - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao votar, verifiquei
que o posto estava com defeito, e o meu nome não se apagou.
Ao consultar os técnicos, fui informado de que meu voto
não será registrado. Dessa forma peço a V. Ex', que, em
face da informação técnica, considere o meu voto "não" deste
microfone, porque o problema é técnico.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tendo havido,
efetivamente, um problema técnico e sendo matéria de vota
ção ostensiva, a Mesa acolhe o voto do Deputado Ricardo
Fiuza e vai acrescentá-lo ao resultado do painel eletrônico.
O voto é "não".

O Sr. José Tomaz Nonô - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. JOSÉ TOMAZ NONÔ (Bloco Parlamentar Demo
crático - AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
requeri a V. Ex! que consignasse a declaração de voto que
encaminhei à Mesa em todas as votações que se verificarem
no que diz respeito a esta matéria, saudando a modernidade
do decurso de prazo nas tarifas e o avanço da transferência
de recursos para quem usa combustíveis fósseis.

O Sr. Délio Braz - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. DÉLIO BRAZ (Bloco Parlamentar - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, por um equívoco, regis
trei o voto "sim". Queria que fosse registrado o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa acolhe
o registro de V. Ex!, mas não pode determinar a alteração
do seu voto, que será aquele que o painel eletrônico registrar.

O SR. DÉLIO BRAZ - O voto não foi apurado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa não
pode, é vedado pelo Regimento, acolher alteração de voto.
O caso do Deputado Fiuza é diferente, pois S. Ex' não conse
guiu e não consegue, por um de~eito eletrônico do sistema,
consignar o seu voto, estando assim como seu direito de

. voto cerceado. Não é o caso de V. Ex!

O SR. DÉLIO BRAZ - Gostaria que ficasse registrado.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está registrado.

A Sr~ Maria Laura - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

A SRA. MARIA LAURA (Bloco Parlamentar Democrá
tico - DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, posi
cionei-me neste plenário contra o projeto de ajuste fiscal,
mas gostaria de registrar que votei "sim", de acordo com
a decisão da bancada do Partido dos Trabalhadores, respei
tando nossa disciplina partidária.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar a votação, se não houver mais nenhum Sr. Deputado
que pretenda votar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de encer
rar a votação, a Mesa renova apelo aos Srs. Deputados que
se encontram nas demais dependências da Casa para que ve
nham ao plenário. Da votação anterior participaram 434 Srs.
Deputados. É de se supor que vinte Deputados ainda estejam
na Casa, em condições de votar.

A Mesa não pode imaginar que alguém tenha se retirado
do plenário na hora de uma votação tão importante.

O Sr. Roberto Freire - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que a Mesa esclarecesse se estão sendo acionadas
as campainhas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estão, nobre
Deputado.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, gostaria
também que todos os Srs. Parlamentares fossem avisados de
que, provavelmente, logo após encerrarmos a votação do ajus
te fiscal iniciaremos a votação para a eleição da Mesa. Se
todos se mantiverem neste plenário, muito mais rapidamente
votaremos todos os destaques e iniciaremos a votação para
a eleição da Mesa da Câmara dos Deputados.

Seria importante que, mesmo com um pouco de sacrifício,
todos ficassem no plenário, porque ganharíamos tempo.

O Sr. Gastone Righi - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o sistema de votação
eletrônica ressente-se de um defeito muito grave: é que haven
do qualquer falha no acionamento do botão, mesmo consta
tada antes da abertura do painel, não existe possibilidade
de repetir o código e corrigir o voto.

Foi o que aconteceu comigo agora: na intenção de votar
"sim", distraidamente acabei acionando o botão de "não".
O meu voto, que consta como "não", na verdade seria "sim".

Não foi aberto o painel, não foi feita a proclamação de
resultados, não houve a contagem de votos. Dessa forma,
solicito a V. Ex~ que autorize o Sr. Secretário a computar

o voto do Deputado Gastone Righi,que no painel é "não",
como "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Gas
tone Righi, não vou atender ao pedido de V. Ex' A orientação,
não só desta Mesa, mas das anteriores, é de que não se pode
alterar o voto consignado no painel eletrônico.

Para tranqüilizar V. Ex' e a Casa, uma circunstância feliz
me parece que deve ser levada em conta: o Deputado Délio
Braz há poucos minutos pediu a mesma consignação, só que
com efeito oposto. De maneira que, pela compensação, o
resultado não está afetado. E a Mesa consigna a intenção
do voto de V. Ex'

O SR. GASTONE RIGHI - Consigna-se o voto "sim",
e assim fico votando pelo Deputado Délio Braz e S. Ex' por
mim.

O Sr. Aldo Rebelo - SI. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito
o ensejo para consignar a minha opinião sobre o absurdo
do Regimento Interno neste aspecto. Enquanto o painel não
revelar o resultado da votação, a máquina eletrônica não pode
ser proprietária do voto do Parlamentar. O voto do Deputado
tem que ser garantido, segundo sua intenção, pelo menos
até que o resultado apareça no painel. A partir daí, não se
poderá atribuir a manipulação, a mudança de voto, nem espe
cular sobre o resultado oferecido pelo painel. Por esta razão,
quero consignar minha opinião de que se trata de um absurdo
do Regimento Interno entregar à máquina o poder de ser
proprietária do voto dos Srs. Deputados.

A S~ Cidinha Campos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra pela ordem.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
equivocadamente votei "não" quando deveria ter votado
"sim". Já disse V. Ex' que a Mesa não pode rever voto,
uma vez que tenha sido registrado eletronicamente, mas quero
que conste pelo menos a minha correção.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se não houver
mais nenhum Sr. Deputado para votar, vai se encerrar o pro
cesso de votação.

OSr. Eliel Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questao de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ELIEL RODRIGUES (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero participar à Mesa que eu, Deputado Eliel Rodrigues,
retiro-me neste momento do Plenário, porque venho sofrendo
de uma crise aguda de faringite há cerca de uma semana
e o ambiente aqui não é propício à saúde. Apesar de inscrita
no Regimento Interno, a resolução de que não se pode fumar'
neste plenário está sendo continuamente descumprida. (Pal
mas.) Nossa saúde está acima de tudo. Por isso ausento-me
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deste recinto, Sr. Presidente, comunicando à Mesa que o faço
por razões de saúde, dados os motivos regimentais.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais Srs. Deputados para votar, vou encerrar a votação, antes
esclarecendo a todos que a seguir haverá votações nominais
de destaques. Ocorrendo a prejudicialidade, haverá a diminui
ção do número de votações.

Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado: votaram 432 Srs. Deputados.

Houve 6 abstenções, 76 votos "não" -o painel registra apenas
75 - e 350 votos "sim".

A proposta de Emenda à Constituição foi aprovada em
29 turno, ressalvados os destaques.

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - Sim
Luciano Castro - Bloco - Sim
Marcelo 1.uz - BPSTR - Sim
Ruben Bento - Bloco - Não.

Amapá

Fátima Pelaes - Bloco -.sim
Lourival Freitas - B. Democ.·- Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - Sim
Valdenor Guedes - B. PSTR - Não.

Parã

Alacid Nunes - Bloco -.Não
Domingos JuveniJ- B. Democ. ~ Sim
Eliel Rodrigues - B. Democ. - Sim
Gerson Peres - Bloco - Não
Hermínio Calvinho - B. Democ. - Sim
Hilário C.oimbra - Bloco - Não
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Abstenção
Osvaldo Melo - Bloco - Não .
Paulo Rocha - B. Democ. - Sim
Paulo Titan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - Sim.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Sim
Beth Azize - B. Democ. - ~im

Euler Ribeiro - H. Democ. - Sim
Üzio Ferreira - Bloco - Sim
João Thome - B. Democ. - Sim
José Dutra - B. Democ. :... Sim
Pauderney Avelino - Bloco - Sim
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

RondÔnia

Antônio Morimoto - Bloco - Sim
Carlos Camurça - B. PSTR - Sim
Edison Fidélis - Bloco ~ Sim
Maurício Calixto - Bloco - Sim'

Pascoal Novaes - Bloco - Sim
Raquel Cândido - Bloco. - Sim.

Acre

Célia Mendes - Bloco - Abstenção
Francisco Diógenes - Bloco - $im
João Maia - B. PSTR - Sim
Mauri Sérgio - B. Democ. - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - Sim
7.jla Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Sim
Derval de Paiva - B. Democ. - Sim
Edmundo Galdino - B. Democ. - Sim
Freire Júnior - Bloco -' Sim
Hagahús Araújo - B. Democ. - Sim
Leomar Quintanilha - Bloco - Sim
Osvaldo Reis - B. PSTR - Sim.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Sim
Cid Carvalho - B. Democ. - Sim
Costa Ferreira - B. PSTR - Sim
Francisco Coelho - Bloco - Sim
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Sim
Jayn;J~U:;ant~na - B. Democ. - Sim
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Nan Souza - B. PSTR - Sim
Pedro Novais - Bloco - Sim
Ricardo Murad - Bloco - Sim
Roseana Sarney - Bloco -" Sim
Sarney Filho - Bloco - Sim.

Ceará

AntOnio dos Santos - Bloco - Sim
Ariosto Holanda - B. Democ. - Sim
Carlos Benevides - B. Democ. - Sim
Carlos Virgílio - Bloco - Não
Edson Silva - B. Democ. - Sim
Ernani Viana - B. Democ. - Sim
Etevaldo Nogueira - Bloco - Sim
Jackson Pereira - B. Democ. - Sim
José Linhares - B. Democ. - Sim
Luiz Girão - B. Democ. - Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - Sim
Maria Luíza Fontenele - B. Democ. - Abstenção
Mauro Sampaio - B. Democ. - Sim
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim
Sérgio Mach~do - B. Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Sim
Vicente Fialho - Bloco - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - ~im

Felipe Mendes - Bloco - Sim
Jesus Tajra - Bloco - Sim
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José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mussa Demes - Bloco - Sim
Paes Landim - Bloco - Sim
Paulo Silva - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Sim
Fernando Freire - Bloco - Não
Flávio Rocha - Bloco - Não
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Sim
João Faustino - B. Democ. - Sim
Laíre Rosado - B. Democ. - Sim
Ney Lopes - Bloco - Sim.

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloco - Sim
Evaldo Gonçalves - Bloco - Sim
Francisco Evangelista - - Não
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Sim
José Luiz Clerot - B. Democ. - Sim
José Maranhão - B. Democ: - Sim
Lúcia Braga - B. Demoe. .:.. Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim
Vital do Rego - B. Democ. - Sim
Zuca Moreira - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Lyra - B. Democ. - Sim
Gilson Machado - Bloco - Não
Gustavo Krause - Bloco - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - Sim
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Sim
José Moura - Blàco - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim .
Maurfiio Ferreira Lima - B. Democ. - Sim
Maviael Cavalcanti - Bloco - Sim
Miguel Arraes - B. Democ. - Sim
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim
Renildo Calheiros - B. Democ. - Sim
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire - B. Democ. - Sim
Roberto Magalhães - B10CQ - Sim
SalaLiei Carvalho - B. PSTR .:.. Sim
Sérgio Guerra - B. Democ. - Sim
Tony Gcl -- Bloco - Sim
Wilson ('.ampos - B. Democ. - Sim.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloc,o - Sim
Augusto Farias - Bloco - Sim
Cleto Falcão - Bloco - Sim
José Thomaz Nonõ - B. Democ. - Abstenção
Olavo Calheiros - B. Democ. - Sim
Roberto Torres - Bloco - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - - Sem
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - Sim
Everaldo de Oliyeira - Bloco - Sim
Jerônimo Reis:" Bloco - Não
José Teles - Bloco - Sim
Messias Góis - Bloco - Sim
Pedro Valadares - B. PSTR - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Ângelo Magalhães - Bloç:o.- Não
Aroldo ('.cdraz - Bloco - Não
Benito Gama - Bloco - Sim
Clóvis Assis - B. Democ. - Sim
Eraldo Tinoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Ntio
Geddcl Vieira Lima - 8. Democ. - Sim
Genebaldo Correia - B. Democ. - Sim
Haroldo Lima - B. DemlJc. - Sim
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Jairo Azi - Bloco - Não
Jairo Carneiro - Bloco -: Não
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Sim
Jonival Lucas - Bloco - Sim
Jorge Khoury - Bloco - Não .
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Falcão - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco - Não
Luís Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim
Manoel Castro - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Sim
Nestor Duarte - B. Demoe.· - Sim:
Pedro lrujo - Bloco - Não
Prisco Viana - Bloco - Não
Sérgio Brito - Bloco - Sim.
Sérgio Gaudenzi - B. Democ: - Sim
Tourinho Dantas - Bloco - Não
Ubaldo Dantas - B. Democ. - Sim
Uldurico llinto - B. Democ. - Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Demoç. - Sim
Agostinho Valente - B. Democ, - Sim
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Aracely de Paula - Bloco - Sim
Armando Costa - B. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
Camilo Machado - Bloco - Sim
Edmar Moreira - Bloco - Sim
Elias Murad - B. Democ. -:- Sim
Felipe Neri - B. Democ. - Sim
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim
Getúlio Neiva - Bloco - Sim
Humberto Souto - Bloco - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - Não



2626 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Fevereiro de 1993

Israel Pinheiro - Bloco - Sim
João Paulo - B. Democ. - Sim
José Aldo - Bloco - Sim
José Belato - B. Democ. - Sim
José Geraldo - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Sim
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Sim
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Não
Mário de Oliveira - B. PSTR - Sim
Mauricio Campos - Bloco - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim
Odelmo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Heslander - Bloco - Sim
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Romel Anisio - Bloco - Sim
Samir Tannús - Bloco - Sim
Saulo Coelho - B. Democ. - Sim
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda . B. Democ. - Sim
Tilden Santiago B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim
zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

Espírito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Não
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não
Hêlvécio Castello - B. Democ. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
J6rio de Barros - B. Democ. - Não
Lézio Sathler - B. Democ. - Sim
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
T{ita Camata - B. Democ. - Sim
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose de Freitas - B. Democ. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Sim
Amaral Netto - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco' - Sim
Artur da Távola - B. Democ. - Sim
Benedita da Silva - B. Demàc. - Sim
Carlos Alberto Campista"': B. Democ. - Sim
Carlos Lupi - B. Democ. - Sim
Carlos Santana - B. Democ. - Sim
Cidinha Campos - B. Democ. - Não
Ciro Garcia - B. Democ. - Não
Edésio Frias - B. Democ. - Sim
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Sim
Francisco Dornelles - Bloco - Sim
Francisco Silva - B. PSTR - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - Sim
José Egydio - BIÇlco - Sim
José Vicente Brizola - B. Democ. - Sim
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim
Laerte Bastos - B. Democ. - Sim
L!!provita Vieira - B. Democ. - Sim

Luiz Salomão - B. Democ. - Sim
Márcia Cibilis Viana - B. Democ. - Sim
Marino Clinger - B. Democ. - Sim
Miro Teixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Borni~r - Bioco - Sim
"Paulo de Almeida - Bloco - Sim
Paulo Portugal - B. Democ. - Sim
Paulo Ramos - B. Democ. - Sim
Regina Gordilho - Bloco - Não
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Sim
Sandra C.avalcanti - Bloco - Não
Sérgio Arouca - B. Democ. - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidney de Miguel - B. Democ. .:.. Sim
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Democ. - Sim.

São Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Sim
Alberto Haddad - B. PSTR - Sim
Aldo Rebelo - B. Democ. - Sim
Aloízio Mercadante - B. Democ. - Sim
Armando Pinheiro - Bloco - Sim
Ary Kara - B. Democ. - Sim
Ayres Cunha - Bloco - Sim
Beto Mansur - B. Democ. - Sim
Cardoso Alves - Bloco - Sim
('-arlos Nelson - B. Democ.·- Sim
Chico Amaral - B. Derrtoc. - Sim
Cunha Bueno - Bloco - Sim
Diogo Nomura - Bloco - Sim
Eduardo Jorge - B. Democ. ...: Sim
Euclydes Mello - Bloco - Sim
Fábio Feldmann - B. Democ. - Sim
Fábio MeirelIes - Bloco - Sim
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco -:- Não
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Sim
Heitor Franco - Bloco - Sim
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Democ. - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
José Abrão - B. Democ. - Sim
José Ambal - B. Democ. - Sim-
José Dirceu - B. Democ. - Sim
José Genoíno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael - Bloco - Não
José Serra - B. Democ. - Sim
Koyu Iha - B. Democ. - Sim
Liberato Caboclo - B. Democ. - Sim
Luiz CHrlos Santos - B. Democ. - Sim
Luiz Gushiken - B. Democ. - Sim
Luiz Máximo - B. Democ. .: Sim
Maluly Netto - Bloco -'Sim
Manoel Moreira - B. Democ. - Sim
Man:elino Romano Machado - Bloco - Não
Marcelo Barhieri - B. Demoe. - Sim
Maurici Mariano - B. Democ. - Sim
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Mauricio Najcr - Bloco - Não
Mendes Botelho - Bloco - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - Sim
Osvaldo Stecca - B. Democ. - Abstenção
Paulo I.ima - Bloco - Sim
Paulo Novais - B. Democ. - Sim
Pedro pavao - Bloco - Não
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Robson Tuma - Bloco -"Sim
Tadashi Kuriki - Bloco - Não
Tuga Angerami - B. Demoe. - Sim
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Democ. - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - Sim
ltsuo Takayama - Bloco - Sim
João Teixeira - I3Ioco - Sim
Joaquim Sucena - Bloco - Sim
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
Wellington Fagundes - Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSTR - Sim
Chico Vigilante - B. Democ. - Sim
Jofran Frejat - Bloco - Não
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Osório Adriano - Bloco - Nl:io
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Sim.

Goiés

AntOnio Jesus - B. Democ. - Sim
Antônio Falelros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Sim
Haley Margon - B. Democ. - Sim
LlÍcia Vânia - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Sim
Pedro Abrão - B. PSTR - Sim
Roberto Balestra - Bloco - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - Bloco - Sim
Virmondes Cruvinel - B. Demoe. - Sim
U Gomes da Rocha - Bloco - Sim.

Mato Grosso do Sul

Eif,<;io Curvo - Bloco - Sim
Flávio Derzi - Bloco - Sim
George Takimotô - Bloco - Sim
Marílu Guimarães - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Demoe. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco - Não
Antônio Deno - Bloco - Sim
Carlos Roberto Massa - Bloco - Sim
Carlos Scarpeliní - B. PSTR - Sim

Delcino Tavares - B. PSTR - Sim
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. - Sim
Edi Siliprandi - B. Democ. ~ Não
Flávio Aros - B. Democ. -: Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Sim
Joni Varisco - B. Democ. - Não
José Felinto - B. PSTR - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - Sim
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Sim
Matheus Iensen - Bloco - Sim
Max Rosenmann - Bloco - Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Sim
OUo Cunha - Bloco - Não
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedro Tonelli - B. Democ. - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
Reinhold Stephanes - Bloco - Não
Renato Johnsson - B. PSTR - Sim
Sérgio Spada - B. Dernoc. - Sim
Werner Wanderer - Bloco - Sim
Wílson Moreira - B. Democ. - Sim.

Santa Catarina

César Souza.:.. Bloco - Sim
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Sim
Edson Andrino - B. Democ. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Não
Jarvis Gaidzinski - Bloco - Não
LÚlz Henrique - B. Democ. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. - Sim
Paulo Duarte - Bloco - Não
Ruberval Pilotto - Blocd - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sini
Adroaldo Streck - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Não
Aldo Pinto - B. Democ. - Não
Amaury MUller - B. Democ. - Sim
Amo Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Carrion Júnior - B. Demoe. - Sim
Celso Bernardi - Bloco - Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim
Fernando ('.-arrion - Bloco - Não
Fetter Júnior - Bloco - Não
Germano Rigotto - B. Democ. - Sim
Hilário Braun - B. Demoe. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
João de Deus Antunes - Bloco - Sim
Jorge Uequed - B. Oemoc. - Sim
José Fortunati - B. Democ. - Sim
Lufs Roberto Ponte - B: Demoe. - Sim
Mendes Ribeiro - B. Democ. - 'Sim
Nelson Jobim - B. Democ. - Sim
Odacir Klein - B. Demo~. - Sim
Osvaldo Bender - B. Democ. - Não
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Paulo Paim - B. Democ. - Sim
Telmo Kirst - Bloco - Nâo
Valdomiro Lima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Não'
Waldomiro Fioravante - B. Demoe. - Sim
Wilson Müller - R Democ. - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa,
requerimento de cujo teor o Sr. Secretário dará conhecimento
à Casa.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos preferência para vo
tação, logo após o texto substitutivo, dos destaques
referentes ao art. 2°." ,

Sala das Sessões, em 2 de fevereiro de 1993."

Assinam os Líderes Roberto Freire do Governo, Gene
baldo Correia, do PMDB; Nelson Marquezelli, do PTB, José
Santos Neves, do PL; José Fortunati, do PT; Sérgio Gaudenzi,
do PDT; e José Serra, do PSDR

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de destaque para votação em separado, de auto
ria do Deputado José Maria Eymael, com apoiamento regi
mental.

O Sr. Secretário, dará conhecimento à Casa do teor do
requerimento.

É lido o seguinte:

"Requerimento de Destaque n? 5.
Sr. Presidente, nos termos regimentais, solicito

destaque para votação em separado do art. 2~ da Pro
posta de Emenda Constitucional n? 48, de 1991."

Assinam os Deputados José Maria Eymael e ou
tros.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos a matéria destacada: .

Art. 2~ A União poderá instituir, nos termos de lei com
plementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994, imposto

. sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira.

§ V A alíquota do imposto de que trata este artigo
não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado
ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou par
cialmente, nas condições e limites fixados em lei.

§ 2? Ao imposto de que trata este artigo não se aplica
o art. 150, lU, b, e VI, nem o disposto no § 5° do art. 153
da Constituição.

§ 3? O produto da arrecadação do imposto de que trata
este artigo não se encontra sujeito a qualquer modalidade
de repartição com outra entidade federada.

§ 4~ Do produto da arrecadação do imposto de que
trata este artigo serão destinados vinte por cento para custeio
de programas de habitação popular.

O Sr. Chafic Farhat - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. CHAFIC FARHAT (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, duas vezes consecu
tivas votei "não" e o painel eletrônico registrou ·'sim". Peço
que fique registrado o meu voto "não".

O Sr. José Maria Eymael - Sr. Presidente, peço a pala
vra, como autor do requerimento de destaque.

O Sr. Presidente (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~ a pala
vra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros colegas,
a criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Finan
ceira representa indiscutivelmente uma votação de rara impor
tância e extraordinário significado nesta Casa, pela reper
cussão que terá na vida nacional.

Neste sentido, gostaria de trazer à consideração dos cole
gas alguns aspectos.

Qual é a origem do imposto que se pretende, hoje, apro
var? Alguns meses atrás, surgiu em nosso País a idéia generosa
e extraordinária de criarmos um imposto único, um tributo
que substituísse todos os demais, idéia essa capitaneada pelo
nobre Deputado Flávio Rocha. As que estamos assi'Stindo
agora, entretanto, Sr. Presidente, é à degeneração dessa idéia.
O que se cria não é um tributo para substituir os demais,
mas tão-somente o 59? tributo em nosso País.

Todos admitem que o imposto único tem um efeito cumu
lativo, mas esse aspecto negativo seria amplamente compen
sado já que cessariam de existir todos os demais tributos.
Com a criação do IPMF, entretanto, não existe essa virtude,
porque não criamos um imposto único, mas apenas um impos
to a mais, cuja carga não será de 0,25%, conforme tem sido
apregoado, mas poderá até chegar à casa dos 20% na oneração
do custo de vida, porque se trata de um imposto em cascata,
que incidirá desde sobre a extração da matéria-prima até sobre
a fase final da comercialização do produto. Esse tributo é
inflacionário e, portanto, fará aumentar imediatamente o cus
to de vida, configurando - e este é o mais perverso dos
resultados desse imposto .- um brutal atentado à capacidade
aquisitiva da classe trabalhadora do País.

É por isso, S~s e Srs. Deputados, que as lideranças sindi-,
cais estão-se manifestando unissonamente, em todo o País,
contra a criação desse tributo, porque sentem e consideram
que a aprovação do IPMF representará desde já uma brutal
agressão à empobrecida economia dos trabalhadores.

Sr. Presidente, fala-se que o IPMF, eventualmente, inci
dira sobre as grandes transações. Não é verdade. Mas grandes
transações serão encontrados caminhos para não haver sub
missão a esse tributo. Ao contrário, o IPMF vai ferir de morte
a economia dos pequenos, principalmente dos assalariados
e das pequenas e médias empresas brasileiras.

Por outro lado - e peço aos colegas especialíssima aten
ção para este ponto - dizem as autoridades governamentais
que os efeitos perversos do IPMF serão eliminados através
da introdução de exceções na lei complementar. Isto é de
uma absoluta falsidade, pelas seguintes razões: á Constituição
Federal, no seu art. 150, inciso lI, estabelece, com clareza
solar, que nenhum contribuinte poderá ter tratamento tribu
tário diverso, estando na mesma situação. Vou dar um exem
plo: Qual a diferença existente entre um contribuinte que
aplica na caderneta de poupança ou no CDB? Nenhuma,
pois ambos são poupadores. Se o Governo.tentasse impedir
a incidência do IPMF sobre as cadernetas de poupança, os
demais contribuintes conseguiriam, na Justiça, a não-incidên-
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cia do IPMF sobre suas aplicações. Por esta razão, o Governo
não vai isentar do IPMF a caderneta de poupança. Seus consul
tores jurídicos assim o aconselharam. Portanto, é falso o argu
mento de que a lei complementar impedirá injustiça na cobran
ça do tributo. Ao contrário, esse tributo será permanente
mente perverso.

Menciono outra questão. Um dos princípios que consti
tuem a alma de qualquer constituição é o da anterioridade,
ou seja, nenhum tributo poderá ser cobrado no mesmo exer
cício em que for criado - ou majorado. Aliás, na gênese
da História Constitucional, foi esse dispositivo que orientou
a primeira Constituição do mundo, outorgada por João Sem
Terra, em 1215. Ora, a Emenda Constitucional, em seu art.
29, rasga esse princípio constitucional e introduz na Consti
tuição brasileira, pela primeira vez na História, a possibilidade
de o princípio da anterioridade ser ferido. De outro lado,
esse princípio é inconstitucional, em face da cláusula pétrea.
O art. 60, § 49 , inciso IV, da Constituição, estabelece que
nenhuma emenda à Constituição poderá ferir direito ou garan
tia individual. E o princípio da anterioridade é um dos mais
sagrados direitos e garantias individuais.

Sr. Presidente, apelando para sua benevolência, em face
da relevância da matéria, quero ainda registrar que a Justiça
impedirá a cobrança desse imposto no ano de 1993. Disso
tenho certeza absoluta. Jamais o IPTF será cobrado em 1993.
Se aprovado, somente seria cobrado em 1994. Então, fic~

a pergunta: Que urgência é essa para a aprovação de um
imposto que não pode ser cobrado este ano? Por que não
deixamos esta matéria para a revisão constitucional?

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, concluindo, peço
que V. Ex\" reflitam. Estamos, provavelmente, em um dos
momentos mais relevantes, mais profundos de nossas vidas
parlamentares. A Nação inteira, a sociedade inteira tem os
seus olhos hoje voltados para a Câmara dos Deputados. A
Nação inteira espera que nós, representantes do povo, real
mente sejamos intérpretes da vontade popular, e não admite
mais que o aumento de impostos seja a única solução para
satisfazer ou substituir a incompetência administrativa dos
governos.

Sr. Presidente, em nome da justiça fiscal e da sociedade
brasileira peço as Sr" e Srs. Deputados que aprovem este
destaque para que não conste do texto constitucional a infâ
mia, a tirania que representará o Imposto Provisório sobre
Transações Financeiras.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
o Relator, Deputado Benito Gama.

O SR. BENITO GAMA (Bloco Parlamentar-BA. Para
emitir parecer) - Sr. Presidente; sou pela aprovação da emen
da, nos termos do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O parecer do
Relator é pela manutenção do texto. O voto "sim" acompanha
o Relator.

Como votam aos Srs. Líderes?

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar-SP. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, é bom assinalar, de
início, que a grande maioria desta Casa realmente não quer
aumento da carga tributária. É verdade que os 58 tributos,
contribuições, etc., fazem sufocar a economia do País: Todos
nós somos a favor do alívio da carga tributária, e nÓs do
PTB, principalmente, estamos oom a proposta do Deputado
Luís Roberto Ponte, de acordo com a qual se reduziriam
os impostos e contribuições a apenas 5 tributos, com o eventual

desaparecimento dos impostos declaratórios. Mas, veja bem
V. Ex', para podermos marchar em direção ao imposto quase
único, ou à redução de impostos, é preciso que não saltemos
dentro de um abismo, para o desconhecido. O fundamental
para a redução dos impostos seria aplicação do IPMF - Im
posto Provisório sobre Movimentação Financeira, que, não
sendo declaratório, atingiria todos as atividades, até a econo
mia marginal, e faria justiça, porque mesmo os clandestinos
teriam que passar a contribuir nas despesas governamentais
com os seus tributos. Por isso é que todos nós compreendemos
a aflição do Governo e concordamos em lhe delegar, por
um período extremamente curto, que será maior do que 18
meses, essa cobrança apenas emergencial e com alíquota ínfi
ma de 0,25%, ou seja, em cada milhão de cruzeiros o contri
buinte despenderá 2 mil e 500 cruzeiros. Portanto, com essa
contribuição, vamos possibilitar recursos ao Governo para
que lute contra a inflação, cubra o déficit que aí está e procure
alavancar o compromisso social em favor das nossas popula
ções mais carentes.

Não se trata apenas de discurso. Houve um acordo tácito
entre os partidos políticos e toda a Nação, com que concor
damos todos; PMDB, Bloco, PTB, PT, PSB, todos os partidos
aqui representados declararam peremptória e publicamente
que queriam ajudar o Governo, que se instalou n~ste País
em condições tristes e lamentáveis. Se queremos ajudar de
fato este Governo, se queremos ser coerentes, temos que
repetir o voto. Esta Casa já votou esta matéria, e votou "sim",
autorizando esse empréstimo meramente transitório que se
encerrará ao final de 1994.

Mais uma vez apelo a V. Ex\": votemos "sim", E vamos
votar "sim" também para experimentar os resultados desse
imposto para a sociedade e para a economia, porque nenhum
de nós pode vaticinar os seus efeitos. É preciso aplicá-lo,
e cautelosamente estamos estebelecendo uma alíquota baixís
sima, que de forma alguma irá causar dissabores econômicos
ou balançar financeiramente esta Nação.

Portanto, o encaminhamento é pelo voto "sim", pela
coerência, pela manutenção dos nosso compromissos e do
nosso voto já expedido, porque aqui estamos votando em
segundo turno matéria já aprovada em primeiro turno. Pela
coerência, pela razão, "sim".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, ao longo de mais de dois anos, desde quando se come
çou a discutir, no âmbito Governo Federal, a necessidade
de um ajuste fiscal, sempre nos posicionamos contra a criação
de mais um imposto e o aumento da carga tributária. Enten
demos que é hora de pensarmos em fazer uma reforma ampla
que simplifique os entraves burocráticos da arrecadação fiscal.

Sr. Presidente, ontem e hoje, toda a imprensa nacional
informa o País que haverá um encontro entre autoridades
do Governo Federal e representantes da Autolatina, com o
objetivo de reduzir a carga tributária para .incrementar. as
vendas e, conseqüentemente, ampliar a capaCIdade produtIva
daquele setor importante da vida nacional.

Por essa razão, e por entender que votando "não" a
mais esse imposto, o 599, estamos defendendo o bolso dos
assalariados e dos trabalhadores brasileiros, o PDS mantém
sua posição. O voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como vota o
PMDB?
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o SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De·
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - O PMDB sem
pre sustentou nesta Casa a sua posição, também .favorável
à simplificação do Sistema Tributário com a redução do núme
ro de tributos, e sempre disse que concordaria com a criaçã(J
de um novo imposto se isso significasse a revogação ou e
substituição de outro. No entanto, como bem disse o Depu
tado Gastone Righi, esta Casa foi sensível à situação emergen
cial da instalação de um Governo em dificuldades claramente
visíveis.

Considerando essa situação verdadeiramente emergen··
cial e transitória, considerando ainda que o fruto da arreca
dação do IPMF será aplicado diretamente em programas so
ciais, para aliviar a situação tensa que estamos vivendo no
campo social, e considerando que essa receita contribuirá tam
bém para a retomada do crescimento econômico, o PMDB
tomou uma decisão de bancada em favor da criação desse
imposto - de forma transitória, repito.

Na primeira votação, dos 98 Deputados do PMDB, 94
votaram a favor do dispositivo. Respeitando as posições por
acaso divergentes dentro da bancada, espero que se repita
a demonstração de unidade em torno da matéria. O PMDB
vota, portanto, pela manutenção do texto votado no plimeiro
turno. O PMDB vota "sim", para manter o texto.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é lógico que todos nós gostaríamos de estar discutindo neste
momento um ajuste fiscal amplo, que reduzisse o número
de impostos e alíquotas e que ampliasse a base de arrecadação.
Infelizmente não é essa a matéria que veio ao Plenário.

Nós do PT, que não consideramos o IPMF um avanço;
acabamos concordando com a criação desse imposto por en
tendermos que é fundamental a reconstrução, principalmente
em questões sociais, deste País destruído por Collor de MelIc-.
seus acedas e os vários partidos que lhe deram sustentação
Acabamos, sim, concordando com a instituição do IPMF,
desde que 20% dos recursos arrecadados sejam destinados
à moradia popular, em comum acordo com a sociedade civil
e o Governo Federal; 18% sejam destinados à educação de
meninos e meninas de rua, através do Comando Conselho
criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; e os 62%
restantes para programas sociais a serem discutidos no Orça
mento da União. Mais do que isso, na lei complementar 
e isso faz parte do acordo com o Governo - os trabalhadores
que recebem até 10 salários mínimos não serão penalizados,
porque terão' uma compensação no que tange à previdência.
Os aposentados e pensionistas também não serão penalizados,
bem como a caderneta de poupança e o Fundo de Garantia.

Por isso, Sr. Presidente, mesmo entendendo que não se
trata, de forma alguma, de avanço em termos de ajuste fiscal
e não é o que gostaríamos de votar nesta Casa, mas levando
em consideração o que a proposta significa, em termos da
recuperação de programas sociais, e havendo o compromisso
do Governo de combater a alta sonegação que existe neste
País, o Partido dos Trabalhadores vota a favor da manutenção
do texto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como vota o
PL?

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Preddente, Srs. Depu
tados, por uma questão de cverência e de acordo com a nossa
manifestação no primeiro turno, o PL vota "sim". A nossa

interpretação é a de que. realmente há uma diferença funda
mental entre aquilo que chamamos de ajuste fiscal. que corres
ponde a uma necessidade emergencial de caixa do Governo,
e uma reforma tributária. Temos que atender, portanto, a
essa necessidade deste Governo, que nós mesmo colocamos
no poder, para reformular as metas e as decisões que vinham
sendo tomadas pelo Governo anterior.

Por outro lado, entendemos que um novo caminho se
abre, de alguma forma, com a aprovação do projeto e do
imposto. Queremos deixar bem claro que tramita nesta Casa
projeto de autoria do companheiro Deputado Luís Roberto
Ponte que satisfaz integralmente os desejos de todos nós,
quanto à reforma tributária. Lamentavelmente esse projeto
não pode ser discutido nem votado nesta primeira parte dos
nossos trabalhos deste ano. Todavia, é preciso considerar que
a aprovação do projeto em votação implica também a obten
ção das condições sociais necessárias a uma reversão da econo
mia. Nós realmente não podemos esquecer que os recursos
delivados do recolhimento desse imposto estarão orientados
para a educação, em 18%; para habitação, em 20%; e para
mais uma série de benefícios que, sob o aspecto social, inclu
sive pela geração de emprego, contribuirão para recuperarmos
o crescimento econômico do País. .

Portanto, Sr. Presidente, fazendo esta distinção funda
mental e coerentemente com o procedimento e com a posição
adotada no primeiro turno de votação desta matéria, o Partido
Liberal mantém o voto "sim" ao imposto, para a recuperação
financeira e econômica do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como vota o
PC do B?

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do
B vota "sim" e refuta aqui os argumentos abstratos, porque
considera concreta a situação em que esse IPMF está sendo
votado. Recorde-se que, pela situação criada em nosso País,
oferecemos ao governo, assumindo uma parcela de responsa
bilidade, a possibilidade de abrir caminhos que levem a algum
tipo de investimento na área social? Do contrário, estaremos
sendo responsáveis pela situação de caos e de encalacramento
em que o Governo pode vir a se situar caso esse imposto
não seja aprovado. Levando em conta esses fatores, o PC
do B vota "sim".

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para o PFL a questão
é aberta. Decidimos, desde o início da discussão desta matéria,
que no partido cada um manifestaria o seu desejo, a sua
vontade. Pessoalmente, Sr. Presidente, votarei contra a intro
dução de mais um imposto, que vai aumentar a recessão,
aumentar o desemprego e onerar as exportações. Infelizmen
te, no Brasil, o que é definitivo está virando transitório e
o que é transitório acaba virando definitivo. Conseqüente
mente, Sr. Presidente, o Líder do Bloco vota "não" e a questão
é aberta para a bancada.

O SR. MORONI TORGAN (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
a bancada do PSDB, por ampla maioria, decidiu pelo voto
"sim".

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco Parla
mentar - PE.) - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
evidentemente não estamos aqui para votar o ajuste fiscal
i";·' aI, p~ocurado por diversas correntes de economistas deste
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País. Mas estamos votando aquilo que representa, de fato,
o entendimento da Câmara dos Deputados, para resolver uma
questão emergencial. A maioria dos Parlamentares, como fi
cou comprovado na última votação, optou por instituir esse
imposto provisório, que é considerado um bom imposto inclu
sive por um grande economista do PDS, o Deputado Roberto
Campos, que vem defendendo a instituição do imposto único
como medida criativa para simplificar a arrecadação e estender
à economia marginal o pagamento de impostos. Evidente
mente, não é o imposto único que se está votando, mas tenho
certeza de que, resolvendo a crise conjuntural, estaremos envi
dando esforço muito grande para testar a viabilidade da ado
ção desse imposto como único.

Além disso, Sr. Presidente, em reunião do Líder do Go
verno, Deputado Roberto Freire, com a bancada do PRN,
foi dito, de forma muito clara, que o Presidente Itamar Franco
assumia o compromisso de, antes da regulamentação desse
imposto provisório, que será feita por lei complementar, estu
dar a emenda proposta pelo Deputado Luís Roberto Ponte,
que evidentemente é muito mais ampla e contemplada por
muito maior grau de aprovação no cenário nacional.

Portanto, mantendo os entendimentos, da votação em
primeiro turno, com a Liderança do Governo, o PRN vota
"sim".

o SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a bancada do PSB adota posição favorável ao ajuste fiscal,
levando em conta que não se trata de criar impostos apenas
para onerar o contribuinte. Do montante arrecadado, parte
será aplicado na educação e na habitação. Por isso, a PSB
assume o compromisso - que também é do Governo - de
combater a sonegação. O Presidente Itamar Franco merece
um crédito de confiança, pois encontrou o País e o Governo
como uma verdadeira massa falida. O PSD mantém sua posi
ção expressada na votação do primeiro turno e vota "sim".

o Sr. José Luiz Maia - Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ pediu
a palavra para dar um esclarecimento? Deputado, esse mo
mento já passou.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - Mas, Sr. Presidente, preciso
esclarecer, porque o nome do Deputado Roberto Campos
foi citado e, como seu Líder, quero apenas ressalvar que S.
Ex' defende realmente a simplificação com a adoção do impos
to único.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria não
está mais em discussão. O PDS recomendou o voto "não".

O Sr. Luiz Carlos Hauly - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista tem o entendimento de que a reforma t~butária

deveria ser ampla e profunda para estabelecer um novo pacto
social no País. Como isso não foi possível, pois o Governo
não compartilhou desse entendimento, essa emenda constitu
cional contará com o nosso apoio, desde que ressalvados os
destaques que faremos para suprimir do texto pontos com
os quais não concordamos. São supressões de interesse dos
Estados e dos Municípios. A União está criando um tributo.
Vamos votar a favor de sua criação para experimentar sua
eficiência e funcionalidade. Mas entendo que, como o Go
verno não abriu mão de tributo algum, não tem o direito
de tirar receitas tributárias de Estados e Municípios.

Por isso mesmo, vamos lutar para tentar manter o prin
cípio constitucional da imunidade recíproca, ou seja, suprimir
do texto da emenda constitucional a possibilidade de retenção,
pela União, de recursos do Fundo de Participação dos Estado';
e dos Municípios originários do Imposto de Renda retido
na fonte. Também vamos suprimir do texto adicional o Impos
to de Venda a Varejo de Combustíveis.

Nesse sentido, a nossa posição é muito clara: votamcs
favoravelmente à criação do IPMF como teste. A Nação intei
ra está esperando para ver se funciona esse imposto, para
ver se o incluiremos na revisão constitucional como mais um
tributo.

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - o PDS vota "sim".

O SR. ÉDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT mantém sua posição. Votou "sim" no primeiro turno
e vota "sim" no segundo turno.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acredito que todos aqui reafirmaram, com coerência, os votos
que proferiram no primeiro turno.

Quero apenas dizer que no texto original, encaminhado
pelo Governo, previa-se a extinção de alguns tributos, algumas
contribuições, mas isso não foi aceito, num primeiro momen
to, até porque esta Casa, ao que me parece, quer deixar
a discussão conceitual do sistema tributário para a revisão
constitucional, proferindo manter o Finsocial, o PIS e a contri
buição social sobre o lucro. Também no texto do substitutivo
que vamos votar agora - e é bom que se diga - propõe-se
extinção de alguns impostos.

O Governo tentou contrabalançar, sim, bancando, ainda
mais, processos de reescalonamento de dívidas dos Estados,
organizando a relação da Receita Federal com o Fisco, e,
no caso do IPMF, o Governo tem certeza de que, ao solicitar
essa contribuição de toda a cidadania, também exige dos Esta
dos e dos Municípios que colaborem e contribuam para o
ajuste fiscal, para que haja governabilidade.

Portanto, o voto é "sim".

O Sr. José Maria Eymael- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero formular
uma questão, para que fique bem clara a votação. Como
deverão votar os Srs. Deputados que desejarem impedir a
criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Finan
ceira, "sim" ou "não"?
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu-
tado, a matéria está perfeitamente esclarecida.

V. Ex' tem a palavra para orientar sua bancada.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL - Já a orientei.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa orien
tará o Plenário no momento da votação.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL - Espero a orientação
da Mesa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos iniciar
o processo de votação.

Solicito aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, a
fim de darmos início à votação pelo sistema eletrônico.

A Mesa esclarece: trata-se de um destaque para votação
em separado. Os Srs. Deputados que pretendem a supressão
do art. 29, votarão "não"; os Srs. Deputados que pretendem
a manutenção do texto, votarão "sim". O parecer do Relator
é pelo voto "sim".

Em votação.
(Processo de votação.)

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presidl!ncia, que é ocupada pelo Sr. Luiz Moreira,
39 Suplente de Secretário.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero esclarecer àqueles que estão chegando que a votação
diz respeito ao Imposto Provisório sobre Movimentação Fi
nanceira. O voto do Governo é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - O esclarecimento
está feito.

O Sr. José Maria Eymael- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente pedi a palavra
pela ordem e por isonomia, já que o Líder do Governo orien
tou a votação. Quero informar aos colegas que estão chegando
agora que, se querem impedir a criação de mais um imposto,
ou seja, do Imposto Provisório sobre Movimentação Finan
ceira, devem votar "não".

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar-BA. Sem
re' do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de obter um
esclarecimento da Mesa, para que (. Tllenário também possa
tomar conhecimer: :0. Já que estava, onvocada uma sessão
para as 14h, a fim de elegermos o Presidente e os outros
membros da Mesa d!;'~ta Casa, gostaria que V. Ex' esclarecesse
a todo o Plenário qual o criteno que a Mesa usará para remar·
car o horário da sessão para que os Srs. Deputados possam

estar presentes no momento determinado. Na minha opinião,
interromper esta sessão, já que há outra, convocada para
às 14h, com o objetivo exclusivo de elegermos o Presidente
e os membros da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A indagação
de V. Ex' é pertinente. Assim que retornar o Presidente,
de ofício, prestará a V. Ex' informação solicitada.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como se trata de processo de votação, a sessão não se interrom
pe. Tão logo ela termine, será convocada sessão ordinária
para eleição da Presidência e da Mesa da Câmara dos Depu
tados. Essa é a regra geral. Não há como interrompoer sessões
em processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Essa é a interpre
tação de V. Ex', mas o Presidente Ibsen Pinheiro, assim que
retornar, fará o devido esclarecimento.

O Sr. Jabes Ribeiro - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. JABES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
lembrar aos companheiros do PSDB que estão acorrendo ao
plenário que o voto é "sim"

O Sr. Valdomiro Lima - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. VALDOMIRO LIMA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Desejo lembrar
aos companheiros de bancada que o PDT vota "sim".

O Sr. Luiz Moreira, 39 Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidl!ncia, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a atenção
do Plenário para um esclarecimento importante. Estamos num
erocesso de votação de extrema relevância e vamos concluí-lo.
E intenção do Presidente, logo após a conclusão do processo
de votação, determinar o encerramento dos trabalhos e a
imediata abertura da sessão para a eleição do Presidente da
Câmara dos Deputados. A eleição terá início de imediato,
e será facultado aos candidatos o uso da palavra. Certamente,
o Plenário ouvirá candidatos que desejarem falar e, depois
durante o processo de votação nominal, que terá uma duração
significativa, os Srs. Deputados poderão sair, inclusive para
almoçar ou lanchar. Mas a abertura da sessão deve ser presti
giada por todos os Parlamentares, e quando começar a tomada
de votos, os Deputados poderão optar entre votar no início
ou no final, porque o processo terá significativa duração.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer
a V. Ex' que fiz a indagação, visando a informar o Plenário
jamais a antecipar sua saída da Presidência dos trabalhos. '

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa tem
certeza de que V. Ex' fala de coração.

O Sr. Genebaldo Correia .- Sr. PreSIdente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O Sr: Genebaldo Correia (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de consultar V. Ex~ sobre como ficará o prosseguimento da
votação da emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Ê intenção do
Presidente, completada a votação da emenda constitucional,
encerrar esta sessão e, de imediato, abrir a sessão para a
eleição do Presidente da Câmara. Peço a todos que perma
neçam no plenário.

Se os candidatos quiserem falar, terão oportunidade de
se dirigirem aos seus colegas. Quando se iniciar o processo
de votação, a Mesa assegurará um tempo não inferior a duas
horas para que se processe a votação, o que será suficiente
para que todos nós providenciemos o nosso almoço.

Se não houver mais nenhum Deputado que pretenda vo
tar, vou encerrar o processo de votação. Antes, a Mesa dirige
um apelo aos Srs. Deputados que se encontrem nas demais
dependências da Casa para que venham ao plenário votar,
especialmente considerando-se que da última votação partici
param 432 Srs. Deputados. As campainhas estão acionadas,
vamos aguardar mais alguns momentos.

O Sr. José Fortunati - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para um esclarecimento: quantos DVS temos na mesa?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Ainda não fiz
a soma, Deputado, porqueínuitos destaques são prejudicados
pelo resultado da votação que está em andamento. Só depois
de conhecer o resultado dessa votação é que decidirei sobre
a prejudicialidade.

O SR. JOSÉ FORTUNATI - Muito obrigado', Sr. Presi
dente.

Gostaria ainda de comunicar à Casa que a Deputada
Luci Choinacki não se encontra presente porque continha
acamada, em virtude de fratura na costela.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se não houver
mais Deputados que queiram votar, vou encerrar o processo
de votação. (Pausa.)

Alcançamos a marca da votação anterior e vamos supe
rá-la neste momento.

A Mesa reitera, para tranqüilizar o Plenário que no mo
mento em que se completar a votação da matéria constitu
cional encerra-se a sessão. Ê intenção do Presidente abrir,

de imediato, a sessão para escolha do Presidente da Câmara.
Nesta sessão convém que estejam presentes todos os Srs. De
putados, porque é possível que os candidatos queiram diri
gir-se aos seus colegas. No entanto, durante o processo de
votação, a Mesa concederá não menos de duas horas para
que sejam colhidos os votos, o que dará aos Deputados a
oportunidade de almoçarem. Durante o processo de votação
será possível almoçar. Por isso, peço um pouco mais de paciên
cia ao Plenário, para que nós encerremos esta votação. O
Presidente pede compreensão, tolerância e também desculpas,
se for o caso, por havermos suprimido o horário do almoço,
mas a relevância da matéria o justifica.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. AMAURY MÜLLER - (Bloco Parlamentar De
mocrático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de indagar à Mesa se, na sessão durante a qual será
eleito o novo Presidente da Casa, haverá o desdobramento
normal ou se será uma sessão específica para a eleição do
Presidente e da Mesa sem Pequeno Expediente, Grande Expe
diente e Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A sessão pre
vista tem caráter preparatório para o reinício da Legislatura,
que ocorrerá no dia 15 de fevereiro, e se destina especifi
camente à eleição do Presidente da Câmara. Entendo que,
se os candidatos requererem, se lhes deve assegurar a palavra,
mas não é intenção do Presidente facultar a palavra ao Plená
rio. O único objetivo da .sessão é a eleição do Presidente.
Em face da natureza da deliberação, aos candidatos se assegu
rará a palavra, se a desejarem.

O SR. AMAURY MÜLLER - De modo que nem mesmo
questão de ordem pertinente ao processo de votação poderá
ser suscitada? Pelo que entendi, será uma sessão silenciosa,
apenas de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Esta é a inten
ção do Presidente. Mas não posso indeferir questão de ordem
pertinente. Somente as impertinentes.

O SR. AMAURY MÜLLER - Faço a indagação, Sr.
Presidente, porque é muito difícil colocar um esparadrapo
na boca de quem quer fazer protesto ou tem denúncia a formu
lar e reclamações a encaminhar. Mas sinto-me suficientemente
esclarecido por V. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concordo em
que é difícil, mas a idéia do esparadrapo é sedutora.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não Havendo
mais nenhum Sr. Depútado que pretenda votar, vou encerrar
a votação.

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado.

VOTARAM:

Sim 349
Não 85
Abstenç!!o 3
Tr''''l 437

O artigo Z' destacado está aprovado.
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Ficam, conseqUentemente, prejudicados o destaque
de autoria do Deputado Luís Eduardo, no mesmo sentido, e
o de autoria do Deputado José Luiz Maia, para ocaput do
artigo.

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Avenir Rosa - Bloco - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco -·Não
Júlio ('-abral - B. PSTR - Sim'
Luciano Castro - Bloco - NãO
Marcelo Luz - B. PSTR - Sim
Ruben Bento - Bloco - Sim.

Amapá

Aroldo Góes - B. Democ. - Sim
l'átima Pelaes - Bloco - Sim
Gilvan Borges - B. DeTJ;lOc:- Sim
Lourival Freitas - B. Democ. - Sim
Murilo Pmheiro - Bloco - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco' - ·Sitn.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Não
Domingm: Juvenil - B. Democ. - Sim
Gerson Pere..'l - Bloco - Não
Hermfnio Calvinho - B. Democ. - Sim
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Não
Paulo Rocha - B. Demoç. - Sim
Paulo Titan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - Sim.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Sim
Beth Azize - B. Democ. - Sim
Ézio Ferreira - Bloco - Sim
João 'Ibome - B. Democ. - Sim
José Dutra - B. Democ. - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - Sim
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

RondÔnia

Antônio Morimoto - Bloco - Sim
('.arlos Camurça - B. PSTR - Sim
Edison Fidélis - Bloco - Sim
Maurício C.alixto - Bloco - Sim
Nobel Moura - B. PSTR - Sim
Pascoal Novaes - Bloco - Sim
Raquel Cândido - Bloco - Sim.

A.ere

Adelaide Neri - B. Democ. - Sim
Cêlia Mendes - Bloco - Abstençâo
Francisco Diógenes - Bl~eo - Não
João Maia - B. PSTR - Sim
Mauri Sérgio - B. Demoe. - Sim
Ronivon Santiago - Bkx:o - Sim

Zila Bezerra - B. Demoe. - Sim.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Sim
Derval de Paiva - B. Democ. - Sim
Edmundo Galdino - B. Democ. - Sim
Freire Júnior - Bloco - Não
Hagahús Araújo - B. Democ. - Sim
Osvaldo Reis - B. PSTR - Sim.

Maranhão

Cêsar Bandeira - Bloco - Sim
Cid carvalho - B. Democ. - Sim
Costa Ferreira - B. PSTR - Sim
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Francisco Coelho - Bloco - Sim
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Sim
Jayme Santana - B. Democ. - Sim
João Rodolfo - Bloco - Não
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Pedro Novais'- Bloco - Sim
Ricardo Murad - Bloco - Sim
Roseana Sarney - Bloco - Sim.

Ceará

Aécio de Borba - Bloco - Não
Antônio dos Santos - Bloco - Sim
Ariosto Holanda - B. Demoe. - Sim
carlos Benevides - B. Democ. - Sim
carlos Virgfiio - Bloco - Não
Edson Silva - B. Democ. - Sim
Ernani Viana - B. Demoe. - Sim
Etevaldo Nogueira - Bloco - Sim
Gonzaga Mota - B. Democ. - Sim
Jackson Pereira - B. Democ. - Não
José Linhares - B. Demoe. - Sim
Luiz Girão - B. Democ. - Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte'- B. Democ. - Sim
Maria Luíza Fontenele - B. Democ. - Abstençâo
Mauro Sampaio - B. Democ. - Sim
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim
Orlando Bezerra - Bloco - Sim
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim
Sérgio Machado - B. Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Sim
Vicente Fialho - B. Democ. - Sim.

Piauf

B. Sá - Bloco - Sim
aro Nogueira - Bloco - Sim
Felipe Mendes - Bloco - Si!D
Jesus Tajra - Bloco - Sim
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mussa Demes - Bloco - Sim
Paes Landim - Bloco - Sim
Paulo Silva - B. Demoe. - Sim.
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Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - B. Democ. - Sim
Fernando Freire - Bloco - Não
Flávio Rocha - Bloco - Sim
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Sim
João Faustino - B. Democ. - Sim
Lafre Rosado - B. Democ. - Sim
Ney Lopes - Bloco - Sim.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloco - Sim
Evaldo Gonçalves- Bloco - Sim
Francisco Evangelista - S/p - Não
Ivan Burity ..,. Bloco..,. Sim
Ivandro Cunha Uma - B. Democ. - Sim
José Luiz Clerot - B. Democ. - Sim
José Maranhão - B. Democ. :... Sim
Lúcia Braga - B. Democ. - Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim
Vital do Rego - B. Democ. - Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Lyra - B. Democ. - Sim
Gilson Machado - Bloco - Não
Gustavo Krause - Bloco - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - Sim
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - Não
José Moura - Bloco - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim
Maurflio Ferreira Lima - B. Democ. - Sim
Maviael Cavalcanti - Bloco - Sim
Miguel Arraes - B. Democ. - Sim
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim
Pedro C.-orrêa - Bloco - Sim
Renildo Calheiros - B. Del1)oc. - Sim
Ricardo Fiuza - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire - B. Democ. - Sim
Roberto MagaUiães - Bloco - Sim
Salatiel Carvalho - B. PSTR - Sim
Tony Gel - Bloco - Sim
Wilson Campos - B. Democ. - Sim.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Sim
Augusto Farias - Bloco - Sim
Cleto Falcão - S/P - Sim
José Thomaz Nonô - B. Democ. - Sim
Olavo Calheiros - B. Democ. ..,. Sim
Roberto Torres - Bloco - Sim
Vitório Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/P - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
.Djenal Gonçalves - Bloco - Sim

Everaldo de Oliveira - Bloco - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - Não
José Teles - Bloco - Sim
Mes.<;ias Góis - Bloco - Sim
Pedro Valadares - B. PSTR - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Ângelo Magalhães - Bloco'- .Não
Aroldo Ccdraz - Bloco - Não
Benito Gama - Bloco - Sim
Heraldo Boaventura - B. Democ. - Sim
Clóvis Assis - B. Democ. - Sim
Eraldo Tinoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
Geddel Vieira Lima - B. Democ. - Sim
Genebaldo Correia - B. Demoe. - Sim
Haroldo Lima - B. Democ. - Sim
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Jairo Azi - Bloco - Não'
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Sim
Jonival Lucas - Bloco - Não
Jorge Khoury - Bloco - Não
J06é Carlos Aleluia - Bloco - Não
Jose Falcão - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco - Nao
Luís Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim
Manoel Castro - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Nl!io
Nestor Duarte - B. Democ. - Sim
Pedro Irujo - Bloco ..., Não
Prisco Viana - Bloco - Não
Sérgio Brito - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi '- B. Democ. ..., Sim
Tourinho Dantas - Bloco - Não
Uldurico Pinto - B. Democ. - Sim
Waldir Pires - B. Democ. - Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
Agostinho Valente - B. Democ. - Sim
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Annibal Teixeira - Bloco - Sim
Aracely de Paula - Bloco - Sim
Armando Costa - B. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
Edmar Moreira - Bloco - Sim
Elias Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri ..., B. Demoe. - Sim
Fernando Diniz ..., B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim
Getúlio Neiva - Bloco - Sim
Humberto Souto - Bloco - Sim
Ibrahim Abi-Aekel - Bloco - Não
Irani Barbosa - Bloco - Não
Israel Pinheiro - Bloco - Sim
.João Paula..., B. Demoe. - Sim
José Belato - B. Democ. - Sim
.José Santana de Vasconcelos - Bloco - Sim
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José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Sim
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Não
Mário de Oliveira - B. PSTR - Sim
Maurício Campos - Bloco - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim
OdeImo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ. - Sim
Paulo Heslander - Bloco -,Não
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Samir Tannús - Bloco - Sim
Saulo Coelho - B. Democ.' - Sim
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda - B. Democ. - Sim
Tilden Santiago - B. Democ. - Sim
Vittorio Medioli - B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunba - Bloco - Sim
zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

Espírito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Não
Etevalda Gras..'li de Menezes - Bloco - Sim
Hélvecio Castello - B. Democ. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
J6rio de Barros - B. Democ. - Não
Lézio Sathler - B. Democ. - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita Camata - B. Demoe. - Sim
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose de Freitas - B. Democ. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Sim
Amaral Netto - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco -·Slm
Artur da Túvola - B. Democ. - Sim
Benedita da Silva - B. Democ. - Sim
Carlos Alberto Campista - B. Democ. - Sim
Carlos tupi - B. Democ. - Sim
('-arlos Santana - B. Democ. - Sim
Cidinha Campos - B. Democ. - Sim
Ciro Garcia - B. Democ". - Não
Eduardo Mascarenhas - B. DenlOc. - Sim
Fábio Raunheitti - Bloco - Sim
Feres Nader - Bloco - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Sim
Francisco Dornelles - Bloco - Sim
Francisco Silva - B. PSTR - Sim
Jair Bolsonaro - Bloeo - Sim
José Egydio - Bloco - Sim
Jo~é Vicente Brizola - B. Democ. - Sim
Junot Abi-Ramia - B. Demoe. - Sim
Laerte Bastos - B. Democ. - Sim
Laprovita Vieira - B. Democ. - Sim
Luiz Salomão - B. Democ. - Sim
MárC'Ía Cibilis Viana - B. Democ. - Sim
Marino Clinger - B. Democ. - Sim
Miro Tcixeira - B. Democ. - Sim

Nelson Hornier - Bloco' - Sim
Paulo Portugal - B. Democ. - Sim
Paulo Ramos - B. Demo!:. ~ Sim
Roberto ('-ampos - Bloco - Não
Robcrto Jcfferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Sim
Sandra ('..avalcanti - Bloco - Não
Sérgio Arouca - H. Democ. - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidney de Miguel - B. Democ. - Sim
Simão Sessim - Bloco - 'Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. -' Sim
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Sim.

São Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Sim
Aldo Rehelo - B. Democ. - Sim
AloízlO Mercadanre - B. Democ. - Sim
Armando Pinheiro - Bloco - Não
Ary Kara - B. Democ. - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - Sim
Beta Mansur - B. Democ. - Sim
Cardo~o Alves - Bloco - Sim
Carlos Nelson - B. Democ. - Sim
Chafie Farhat - Bloco - Não
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Delfim Netto - Bloco - Nãó
Dlogo Nomura - Bloco'- Sim
Eduardo Jorge - B. Demoe. - Sim
EllelyJCS Mello - Bloco .:.. Sim
Fábio Feldmann - B. Democ.' - Sim
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Sim
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Sim
Heitor Franco - Bloco - Sim
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Democ. - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
Jose Abrão - B. Democ:- Sim
José Aníbal - B. Democ. - Sim
José Dirceu - B. Democ. - Sim
José Genoíno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael- Bloco - Mão
José Serra - B. Democ. - Sim
Koyu Iha - B. Democ. - Sim
Liberato Caboclo - B. Democ. - Sim
Luiz ('-arlos Santos - B. Democ. - Sim
Luiz Gushiken - B. Democ. - Sim
Luiz Máximo - B. Democ. - Sim
Maluly Netto - Bloco - Sim
Manoel Moreira - B. Democ. - Sim
Marcelino Romano Machado - Bloco - Não
Maurici Mariano - B. Democ. - Sim
Mauricio Najer - Bloco - Não
Mendes Botelho - Bloco - Sim
Nelson Marquez~Ui - Bloco - Sim
Osvaldo Stecca - B. Democ. - Sim
Paulo Lima - Bloco - Sim
Paulo Novaes - B. Democ. - Sim
Pedro Pavão - Bloco - Não
Roberto Rollemberg - B. Demoe. - Sim
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Robson Tuma - Bloco - Sim
Tadashi Kuriki - Bloco - Sim
Tuga Angerami - B. Democ. - Sim
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Demoe. - Sim.

Mato G~osso

Itsuo Takayama - Bloeo - Sim
João Teixeira - Bloco - Sim
Joaquim Sucena - Bloco -. Sim
Jonas Pinheiro - Bloeo - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
WeJlington Fagundes - Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSTR - Sim
Chico Vigilante - B. Demoe. - Sim
Jofran Frejat - Bloco - Não
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Sim.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ. - Sim
Antônio Faleiros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Não
Haley Margon - B. Democ. - Sim
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Dem()e. - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Sim
Pedro Abrão - B. PSTR - Sim
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wílmar Rocha - Bloco - Sim
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Sim
Zé Gomes da Roeha - Bloco - Sim.

Mato Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Sim
Flávio Derzi - Bloco - Sim
George Takímoto - Bloco - Sim
José Elias - Bloco - Sim
Marílu Guimarães - Bloco - Sim
Nelson Trad - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco - Não
AntÔnio Ueno - Bloco - Sim
Basílio ViIlani - Bloco - Não
Carlos Roberto Massa - Bloco - Sim
Delcino Tavares - B. PSTR - Sim
Deni Sehwartz - B. Demoe. - Sim
Edésio Passos - B. Demoe. - Sim
Edi Siliprandi - B. Democ. - Nao
Élio Dalla-Vecchia - B. Democ. - Sim
Flávio Arns - B. Demoe. - Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Sim

José Felinto - B. PSTR - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - Sim
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Sim
Max Rosenmann - Bloco - Sim
Moacir Micheletto - B. Democ. - Sim
Munhoz da Rocha - B. Demóc. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Sim
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedro Tonelli - B. Demoe. - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
Renato Johnsson - B. PSTR - Não
Sérgio Spada - B. Democ. - Sim
Werner Wanderer - Bloco - Sim
Wilson Moreira - B. Democ. - Sim.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Não
César Souza - Bloco - Sim
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Siin
Edson Andrino - B. Demoe. - Sim
Hugo Riehl - Bloco - Não
Jarvis Gaidzinski - Bloco - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. - Sim
Paulo Duarte - Bloco - Não
Ruberval Pilotto - Bloco - Sim
Valdir Colatto - B. Democ: - Sim
Vasco Furlan - Bloco - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim
Adroaldo Streck - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Não
Aldo Pinto - B. Oemoc. - Não
Amaury Müller - B. Democ. - Sim
Arno Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Eden Pedroso - B. Democ. - Si"m
Fernando ('.-arrion - Bloco - Não
Feller Júnior - Bloco - Não
Germano Rigotto - B. Demoe. - Sim
Hilário Braun - B. Democ. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Demoe. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Demoe. - Sim
João de Deus Antunes - BJoco'- Sim
Jorge Uequed - B. Democ. - Sim
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Sim
Mendes Ribeiro - B. Demoe. - Não
Nelson Jobim - B. Demoe. - Sim
Odacir Klein - B. Democ. - Sim
Osvaldo Bender - B. Democ. - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Sim
Valdomiro Lima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Nilo
Waldomiro Fioravante - B. Demoe. - Sim
Wilson Müller - B. Democ. - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque n9

8, para votação em separado, do § 29 do art. 29 , de autoria
do Deputado Luís Eduardo.

Deputado Luís Eduardo, a Mesa consulta V. Ex~ se man
tém o destaque.
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o SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse destaque é sobre
parte do art. 29?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque para
o § 29do art. 29

O SR. LUÍS EDUARDO - Mantenho, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Sr. Secretário
dará conhecimento do teor do destaque à Casa, para imediata
votação.

(É lido o seguinte:)

"Requerimento de Destaque para Votação em Se
parado n9 8:

Solicita destaque de dispositivo para votação em
separado:

"Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, com
binado com o § 89do art. 201 do Regimento Interno,.
destaque para votação em separado do § 29 do art.
29 da Proposta de Emenda à Constituição n9 48-C, de
1991, que "altera dispositivos da Constituição Federal
(Sistema Tributário Nacional.)"

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993."

Assina o Sr. Deputado Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos a matéria destacada:

Art. 29 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 Ao imposto de que trata este artigo não se aplica
o art. 150, UI, b, e VI, nem o disposto no § 59 do art. 153
da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao autor do destaque.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, evidentemente, com
este destaque procuro corrigir uma grave distorção, uma agres
são à Constituição que se comete ao tentar modificar o prin
cípio da anterioridade.

Entretanto, atendendo ao apelo do Deputado Roberto
Freire, vou retirar o destaque, marcando, porém, veemente
mente, minha manifestação contrária a este dispositivo que,
com a aprovação da emenda, quebrará um princípio constitu
cional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirado o des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de destaque de autoria do Deputado José Luiz
Maia.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Como é no mesmo sentido, retiro-o
também.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa,
requerimento de autoria do Deputado Luís Eduardo, que
solicita destaque de expressão para votação em separado.

O requerimento será lido pelo Sr. Secretário.
É lido o seguinte:

"Destaque n9 10:
Solicita destaque de expressão para votação em

separado:
"Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, com

binado com o § 89do art. 201 do Regimento Interno,

destaque para votação em separado da expressão "e
VI, nem o disposto no § 59 do art. 153 da Constituição",
constante do §29 do art. 29 da Proposta de Emenda
à Constituição n948-C, de 1991, que "altera dispositivos
da Constituição Federal. (Sistema Tributário Nacio
nal.)"

Assina o Deputado Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o autor do destaque.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não só mantenho o
destaque como solicito ao Deputado Roberto Magalhães que
encaminhe a votação em nome do partido.

O Sr. Nan Souza - Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. NAN SOUZA (Bloco Parlamentar PSTR - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu nome não
foi registrado no painel. Meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria que
se vai votar é o destaque para votação em separado. Vai-se
votar o destaque ao § 29 do art. 29, a expressão destacada
está na segunda linha, a partir de "e VI, nem o disposto
no § 59 do art. 153 da Constituição".

Concederei a palavra aos Srs. Líderes, para orientação
de suas bancadas.

Com a palavra ao Sr. Deputado Roberto Magalhães, Lí
der do PFL.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco Parlamentar
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, vamos agora tomar uma decisão, em relação à
qual seremos, no futuro, exaltados ou chamados a prestar
contas por termos transigido com a integridade da Federação
brasileira.

Desde a Constituição de 1891 (passando pelas de 1934,
1937, 1946, 1967 e pela Emenda n91, de 1961 à Constituição
de 1988, sempre se manteve o princípio da imunidade recípro
ca, princípio basilar dos regimentos federativos porque proíbe,
inibe e nega poder, à União, aos Estados e aos Municípios,
para tributarem serviços, dentre outros. Sem imunidade recí
proca não há federação, porque não há a autonomia daquele
que está imune ao tributo do outro. (Palmas.)

Pois bem, esse princípio, que foi introduzido na primeira
Carta Constitucional, é observado pelos Estados Unidos desde
1819, quando, em memorável decisão, a Corte Suprema afir
mou que o Estado de Maryland não poderia tributar um banco
da União Federal que se instalara em seu território. E esse
princípio, Sr. Presidente, é de tamanha importância para a
Federação que nem Getúlio Vargas, ditador; nem Getúlio
Vargas, que depôs os Governadores, nomeando interventores
estaduais; nem Getúlio Vargas, que tinha pouco apreço pela
Federação, ao ponto de queimar, em praça pública, as bandei
ras dos Estados, nem Getúlio Vargas deixou de adotá-lo na
Carta outorgada de 1937, e tampouco os militares, acusados
de terem legado a este País o entulho autoritário que a esta
Casa e ao Senado caberia remover, deixaram de respeitar
o princípio da imunidade recíproca. E eu pergunto: nesta
Casa, n6s, eleitos pelo povo, trazidos aqui para sermos repre
sentantes do povo brasileiro como um todo mas também do
povo de cada Estado da Federação que nos outorgou o man-
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dato, temos nÓs o direito de trair a confiança desse eleitorado
e decidir que a União, agora, vai tributar os nossos Estados,
vai tributar nossos Municípios? Quem assim fizer, responderá
perante a História e responderá perante as urnas.

Sr. Presidente, peço escusas pelo meu excesso de entua
siasmo, mas sou um ex-Governador de Estado. Levo comigo
a honra e o privilégio de ter governado Pernambuco. E é
em nome de Pernambuco, dos seus Municípios, dos Estados
e Municípios brasileiros que peço a esta Casa que diga "não"
para que não façamos a subtração, na carta que Ulysses Gui
marães chamava de cidadã, de um princípio que é indispen
sável, que é pressuposto ao funcionamento e à subsistência
da Federação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Aloízio Mercadante, pelo PT.

O SR. ALOÍZIO MERCADANTE (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito a atenção do Plenário para a argumentação do Depu
tado Roberto Magalhães. S. Ex· se fundamenta na história
jurídica do princípio da Federação. No entanto, se esta Casa
tomar a decisão de manter o princípio da imunidade recíproca,
defendido pelo Deputado, estaremos eliminando de forma
definitiva o imposto que acabamos de aprovar há cinco minu
tos.

O art. 69 não diz respeito apenas às instâncias do Estado
brasileiro, ou seja, União, Estados e Municípios. Estarão isen
tos os templos de qualquer culto, todo e qualquer templo
da sociedade brasileira, de qualquer denominação, não pagará
o IOF; estarão isentos todos os partidos políticos; estarão
isentas as respectivas fundações; estarão isentas as entidades
sindicais, todos os sindicatos do País; estarão isentas todas
as instituições de educação e de assistência social sem fins
lucrativos; estarão isentos todos os livros, jornais, periódicos
e papéis destinados à sua impressão.

Portanto, a abrangência é muito maior, vai além das ins
tâncias do Estado. Estaremos aqui reintroduzindo as tornei
rinhas do Plano Collor, quando os amigos do rei tinham os
benefícios, quando os "tubarões" foram liberados. Quem pa
gou e roeu o osso até o final do Plano Collor foi a classe
média, foram os assalariados, que ficaram com os cruzados
novos bloqueados. Como o Congresso pode pedir, neste mo
mento, à sociedade que pague um imposto a mais? Quem
emite um cheque de dez milhões d~ cruzeiros, por exemplo,
paga 25 mil cruzeiros de imposto. E, sim, um sacrifício, mas
um sacrifício num País onde 65 milhões de pessoas não têm
conta em banco - isso temos que lembrar!

Por que os Estados e os Municípios não vão participar
desse esforço? Por que os sindicatos não vão participar desse
esforço? Por que as entidades assistenciais não participam
desse esforço? Por que os livros, papéis e jornais não partici
pam desse esforço? A lei praticamente não vai poder ser regu
lamentada. Vamos ter dois tipos de talões de cheque: um
para o cidadão de primeira classe e para todas essas entidades
que não vão pagar imposto e outro para o assalariado, para
a classe média, para os que estão fora do perfil dos que não
terão que pagar imposto.

Na prática, se votarmos essa medida estaremos inviabi
lizando o IPMF, abrindo precedentes para que a proposta
perca a força, que é a sua universalidade. Então, aqueles
que são contra, que tenham a coragem de assumir a responsa
bilidade - e não a hipocrisia de aprovar o imposto - de

enfrentar a opinião pública e de afirmar que o País precisa
de medidas de emergência, aprovando, a seguir, um dispo
sitivo que mata a proposta que acabamos de aprovar.

Peço ao Plenário, portanto, ponderação, seriedade e con
seqüência nas decisões. Se aprovarmos essa isenção, estare
mos eliminando o imposto .que recém-aprovamos e sequer
foi regulamentado. (Palmas.)

O Sr. Luiz Carlos Hanly - ·Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de encaminhar pelo Partido Progressista, contraditando, tam
bém, as palavras pronunciadas há pouco pelo eminente Depu
tado do PT.

Quer dizer que esse princípio é consagrado em todas
as constituições republicanas? Não é justo, mais uma vez,
que o esforço de sanearas finanças da União tenha que passar
por um sacrifício por parte dos Estados e Municípios, que
terão de abrir mão de 2 bilhões de dólares em favor da União.
Não é possível. Foi proposto na votação anterior que não
se mexesse na imunidade recíproca, caso contrário, quebra
ríamos o princípio federativo. Estados c Municípios estão em
situação difícil. Como poderão abrir mão de 2 bilhões de
dólares em favor da União, para esta aplicar em seus progra
mas? Votamos a favor do IPMF, que lhe vai dar 10 bilhões
de dólares. Não é justo que se apodere da receita de Estados
e Municípios.

Governadores e Prefeitos estão gestionando a favor da
supressão desse dispositivo. É uma pena que sua abrangência
tenha que ser ampla. Os demais incisos, as letras b, c e d
do dispositivo não alcançam I% do PIB brasileiro, não têm
1% da movimentação financeira, mas Estados e Municípios
têm movimentação substancial.

Encaminho, pois, pela supressão desse dispositivo, pela
manutenção do princípio federativo, a fim de que a União
não tire recursos dos Estados e dos Municípios.

Esta é a posição do Partido Progressista.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço
um apelo a V. Ex" no sentido de que me ouçam por um
instante. Jamais vi, em toda a minha vida, debulharem-se
desta tribuna tantas frases de efeito demagógico e tanto sofis
ma quanto na discussão desta matéria!

Primeiro ponto a ser elucidado: o que a Constituição
proclama é a imunidade fiscal de Estados, Municípios e União,
proibidos de tributarem entre si patrimônio, renda e serviços,
e não operação financeira. O IOF é pago pela prefeitura,
pelo Município, quando operam no banco. Mas o mais grave
é que a aprovação de uma imunidade desse gênero, extensiva
ao IPMF, vai colocar fora do seu alcance - percebam o
que lhes vou dizer - todas as fundações do País, ao contrário
do que afirmou o Deputado Luiz Carlos Hauly, que supunha
honesto intelectualmente.

Quero lembrar-lhes que o Bradesco pertence a uma fun
dação, que a Antartica pertence a uma fundação, que as funda
ções de seguro privado detêm a maior massa de recursos dispo
níveis desta Nação. Aí estão a Femco, a Fundação Previ,
a Petrus, da Petrobrás, e outras. Elas estarão de fora porque
são todas entidades de assistência social sem fins lucrativos.
Estarão também de fora todos os hospitais, organizações e
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estabelecimentos de serviços de saúde, hoje constituídos como
entidades sem fins lucrativos; estarão de fora todas as institui
ções de educação privadas, semiprivadas, seja lá o que forem.
Estarão fora do alcance da tributação, portanto, mais da meta
de de toda a economia do País, mais da metade do nosso
PIB.

Outro ponto: votando "sim", estamos apenas sendo coe
rentes, e não violentando este princípio constitucional, muito
menos a tradição constitucional brasileira - ou norte-ame
ricana, como quis insinuar aqui o nobre Deputado Roberto
Magalhães -, porque a imunidade sobre patrimônio, serviços
e renda continua, imunidade essa que sequer deveria constar
do texto da Constituição, porque o que se pode dar é isenção
casuística, peculiar, caso a caso, e conceder essa isenção por
lei específica. Isso poderemos fazer através de lei comple
mentar, se entendermos que alguma entidade ou operação
deva ficar acobertada em relação a esse tributo, mas não
através do dispositivo constitucional. Que isso seja feito atra
vés de lei complementar, que iremos votar depois.

Portanto, somos pela manutenção do dispositivo. Assim
vota a Liderança do PTB, que encarece a V. Ex" que a acom
panhe.

O Sr. Luiz Carlos Hauly - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar
PSTR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui citado
nominalmente pelo nobre Deputado Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A citação não
é proibida, nobre Deputado.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Então V. Ex· concorda
com o que S. Ex~ disse?

O SR. PRESIDENTE (IlJsen Pinheiro) - Esta é a natu
reza do debate parlamentar, ou seja, o contraditório.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - S. Ex· me está cha
mando de desonesto intelectualmente. Não admito isso de
ninguém desta Casa, Sr.Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa decidirá
a questão de ordem no momento em que restabelecermos
a normalidade dos nossos trabalhos.

O Sr. Roberto Magalhães - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex· tem
a palavra.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco Parlamentar
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quanto
a mim, quero dizer apenas que, se,houve ãlguma insinuação
em relação ao meu nome, dela não tomo conhecimento, por
que estou aqui para servir à Nação, não ao Governo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado José Serra.

-O SR. JO$ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeito
bastante a posição e a análise do Deputado Roberto Maga
lhães, mas não concordo com S. Ex·

A questão da imunidade que a Constituição estabelece
,refere-se a patrimônio, rendas e serviços. Os Estados e Muni-

cípios pagam impostos federais e são hoje tributados, por
exemplo, no caso de imposto sobre importação edo próprio
IOF. Numa operação financeira feita por Estados ou Municí
pios, é cobrado também o IOF. Este é um aspecto funda
mental, que devemos levar em conta. (Tumulto no Plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado José
Serra, a Mesa se desculpa. Está superado o incidente. Vamos
prosseguir nos nossos trabalhos.

O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, se V. Ex· me
permite, gostaria de retomar a argumentação que vinha apre
sentando.

Todos conhecem a admiração e o respeito que tenho
pelo Deputado Roberto Magalhães, mas me permito, discor
dar de S. Ex· quando afirma que Estados, Municípios e Go
verno Federal não podem tributar-se uns aos outros em ne
nhum caso. A Constituição estabelece com clareza que Esta
dos, Municípios e União não podem tributar-se uns aos outros
apenas no que se refere ao patrimônio, rendas ou serviços.

Lembro que hoje Estados e Municípios pagam impostos
federais, sim. Pagam, por exemplo, o imposto sobre impor
tação de petróleo e o IOF de uma operação financeira. Então,
pode-se ter a idéia de que, com o IPMF, agora se estaria
inaugurando uma tributação da União com relação aos Esta
dos e Municípios. Isso não é real. Na verdade, hoje o Imposto
sobre Operações Financeiras é pago por Estados e Municípios;
o imposto sobre importação é pago por Estados e Municípios;
o IPI de uma máquina qualquer, de um veículo, é pago por
Estados e Municípios.

O segundo argumento, Sr. Presidente, é que, na verdade,
a arrecadação do IPMF não será de 10 bilhões de dólares,
conforme afirmou o Deputado Luiz Carlos Hauly. A estima
tiva apresentada pelo Governo é de 7 bilhões de dólares 
no meu entender, uma estimativa irreal. A arrecadação do
IPMF, de acordo com os parâmetros que orientaram os cálcu
los do Governo, não será superior a 4 ou 4,5 bilhões de dólares.
E mais: através da engenharia financeira, as contas seriam
concentradas num único banco, racionalizando o uso de che
ques.

A arrecadação do IPMF não ultrapassará 2 ou 2,5 bilhões
de dólares, segundo o que já foi hoje aqui aprovado. Mas,
concedendo-se imunidades desse tipo, a receita praticamente
seria insignificante. Essa pode ser uma posição. Todos conhe
cem a minha posição crítica com relação ao IPMF, mas não
se pode apagar com umà' mão o que se escreve com a outra.
Na verdade, praticamente não haverá arrecadação, exceto
através dos assalariados e consumidores, o que não tem cabi
mento. Realmente, pode-se dizer claramente que, se não co
braram o IOF, os Estados e Municípios irão economizar. Mas
eu pergunto: se os Estados e os Municípios pagam Finsocial,
PIS, Pasep, Imposto sobre Importações, qual é a legitimidade
para, no caso desse imposto, não haver a tributação?

Lembro ainda que a Constituinte fez uma tremenda redis
tribuição de recursos para os Estados e os Municípios. A
totalidade dos Municípios mais do que duplicou sua receita
real, enquanto os Estados aumentaram, no mínimo, em 50%
sua receita real. E agora estamos enfrentando a questão do
ajuste fiscal do Governo Federal.

Por esses motivos, Sr. Presidente, com todo o respeito
que tenho por pelo menos dois colegas que falaram - os
Deputados Roberto Magalhães e Luiz Carlos Hauly - estou
convencido de que a posição que encaminharam é equivocada.
Por isso, voto pela manutenção do texto.

O PSDB vota "sim?'.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço aos demais
Líderes que sejam breves na orientação de votação da matéria.

O Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (Bloco) Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
considerando o entendimento entre os Líderes dos partidos
de que a questão polêmica é a imunidade recíproca, não há
contestação quanto à hipótese de essa imunidade não ser es
tendida a partidos políticos, sindicatos etc.

Consulto V. Ex\ Sr. Presidente, se o destaque do Depu
tado Luiz Carlos Hauly ou algum outro pode agasalhar essa
hipótese, de acordo com uma subemenda de Plenário que
manteria a alínea "a" da imunidade recíproca na taxação dos
patrimônios, das rendas dos Estados e Municípios. Assim,
manteríamos a tributação sobre as demais alíneas b, c e d.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa enten
deu o sentido da questão de ordem levantada por V. Ex~

e percebe que o autor, com o apoio de algumas Lideranças,
pretende reduzir a abrangência do seu destaqu~, q.ue contem
pla o inciso VI, atendendo apenas à letra a do mCISO VI.

Não quero dividir com o plenário a dificuldade em que
o Presidente se encontra. O dispositivo não está reproduzido
na votação do 1" turno. O dispositivo integral não consta
do texto da votação do 19 turno. O segundo turno, que estamos
votando, é de confirmação e admite supressões parciais. Não
vejo como acolher uma alteração que determine a necessidade
de um novo texto, o que resultaria da interpretação de V.
Ex~

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De

mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
percebo que V. Ex~ tem permitido sempre que o autor do
destaque restrinja a abrangência da sua proposição - é o
que se pretende neste momento.

V. Ex' diz que esse destaque não está sendo detalhado
no seu objetivo. Mas perguntaria o seguinte: quem melhor
do que o autor do destaque para dizer .qual é o seu objet!vo?
O autor do destaque é quem deve dIzer se quer ~est!mglr

a abrangência da proposição, mostrando sua verdadeIra mten
ção. Ninguém melhor que o autor do destaque para manifestar
publicamente a sua intenção, a~rangência do se~ destaque.

Percebo que V. Ex" podena ser compreensIvo com essa
manifestação do autor do destaque, sobretudo quando ela
representa o consenso dos partidos nesta Casa.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor do destaque,
faço minhas as palavras do nobre Deputado Genebaldo Cor
reia. Naturalmente, a intenção do destaque é retirar Estados
e Municípios, o que tem sentido. Na conversa com os Líderes

dos demais partidos, houve ampla concordância com a retirada
de Estados e Municípios. Assim, resolveríamos o problema.

Peço a V. Ex~ compreensão quanto à interpretação, para
que possamos efetivamente retirar aquilo que desejamos, ou
seja, Estados e MunicípiOS, e fazer uma votação rápida e
objetiva.

O Sr. Francisco Dornellés - :Sr. nesidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Parlamentar

- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V. Ex~ que observe as razões do destaque do § 29 Através
das letras b, c, d - verificará V. Ex' - poderá haver essa
limitação, de forma a não ser extinta a letra a. Nesse caso,
seria mantida a imunidade dos Estados e Municípios, incluin
do-se as letras b, c e d.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Líder Aldo Rebelo, para encaminhar a votação.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome
do PC do B, queremos dizer que o nosso partido discorda
da exclusão dos Estados e Municípios da incidência do IPMF.
Desconfiamos que, por trás dos argumentos utilizados para
defendê-la, existe algo que não está sendo revelado.

Em primeiro lugar, fica claro que a exclusão de Estados
e Municípios, arrastando consigo partidos políticos, igrejas
e entidades filantrópicas, golpeia profundamente a arreca
dação desse imposto.

Em segundo lugar, gostaria de saber qual é o sistema
bancário neste País que vai separar cheque por cheque 
de Município, de Estado, de igreja, de partido político, enfim,
de quem quer que seja - na hora de excluí-los e isentá-los
do IPMF.

Sr. Presidente, há também outro argumento, acerca do
qual há desconfiança: por que este carnaval não foi feito na
primeira votação, já que se tratava de matéria tão importante,
que feria profundamente a autonomia dos Estados e dos Muni
cípios? Porque aqueles que agora estão percebendo tal gravi
dade não a perceberam no primeiro momento.

O PC do B não tem nada a ganhar com o IPMF; contudo,
mantém sua posição original, por achá-la coerente e justa
e por perceber também que Líderes políticos poderosos, que
governam Estados importantes deste País, talvez não queiram
dar essa folga de caixa ao Sr. Presidente da República.

O Sr. José Maria Eymael- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a mais elemen
tar norma de hermenêutica ensina: o que interessa é aquilo
que o autor escreveu e não sua intenção. Este é o princípio
basilar de interpretação das normas jurídicas e que tem sempre
orientado as decisões da Mesa da Câmara.

Portanto, Sr. Presidente, uma vez que o texto que se
pretende destacar fala especificamente no inciso VI, sem esta
belecer nenhum tipo de desdobramento, o que vale é o que
o autor escreveu, ou seja, ele pretende retirar do texto o
inciso VI. E não se pode agora pretender que, em algum
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momento, o autor imaginou que, ao falar no inciso VI, pensava
apenas em se cingir a outro dispositivo.

A mim parece que a hermenêutica, a única admissível,
é que o destaque contempla o inciso VI como um todo. Não
podemos admitir seu desdobramento.

A Sr"Regina Gordilho - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a questão
de ordem?

A SRA. REGINA GORDILHO - É sobre a questão de
ordem relativa ao que estamos discutindo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SR~ REGINA GORDILHO (Bloco !!arlamentar - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, gostaria de diz<.:r·~ até pela minha posição inédita
nesta Casa Legislativa, porque sou representante de um voto
--=- que tenho característica ímpar para fazer a seguinte coloca
çao: estamos const~tando que mais uma vez o povo é punido,
o povo banca o Caixa e o Tesouro o Poder. Mais uma vez
aqui se tem a preocupação de dar espaço aos Prefeitos e
Governadores para que possam governar, quando foram estes,
bem como os Presidentes anterio{es, os responsáveis pela fa
lência do Brasil.

Não é hora de acordos; é hora da verdade! Punam-se
aqueles que não tiveram administração correta. O povo, já
punido, .agora tem de pagar mais um imposto, o povo passa
a ser caIsa do Poder, que não tem sabido administrar, seja
por que motivo for, o dinheiro público.

Então, "não" à isenção para Municípios e Estados! É
contra isso que meu partido luta, e não para abrigar pessoas
que não tenham tido capacidade administrativa. Por isso saí
de um grande partido e vim para um pequeno partido, que
tem tudo a ver com a voz e com a representação do povo.
Que paguem os governos e as prefeituras que não tiveram
capacidade de administrar! O povo não vai ser mais um caixa
para financiar poder político no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou decidir
a questão de ordem.

O Sr. Nelson .Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Eu ia responder
à questão de ordem, Deputado Nelson Jobim, mas, em aten
ção à possibilidade de contribuição de V. Ex~, concedo-lhe
a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (Bloco Parlamentar Democrá
tico. - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há,
efetIvamente, por parte de V. Ex~, uma extraordinária preocu
pação com algo relevante. Qualquer decisão desta Casa no
processo legislativo, que não diga respeito às regras constitu
cionais da votação em dois turnos, acaba lesando o texto
da Constituição e, portanto, está sujeita ao controle da consti
tucionalidade pelo Poder Judiciário.

No entanto, Sr. Presidente, gostaria que V. Ex~ meditasse
sobre o tema exclusivamente com relação à seguinte análise:
? § 29 , no que se refere à matéria em tema, diz que aos
Impostos não se aplica o inciso VI, dentre outros. Isso foi
votado no primeiro turno. O inciso VI do art. 150 da Consti
tuição é composto de quatro universos distintos e autônomos:

"VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos polí

ticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais
dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os re
quisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
à sua impressão."

No primeiro turno da votação, Sr. Presidente, ficou de
terminado que esse imposto não se aplicaria ao conteúdo do
inciso VI, que significa as letras a, b, c e d. Mas, se no segundo
turno da votação se deseja que o universo de abrangência
do § 29 seja restrito às ;llíneas b, c e d, está o Plenário não
admitindo a abrangência da letra a; exclusivamente, supri
mindo a possibilidade da incidência da alínea a.

A dificuldade que o autor do destaque enfrenta é a seguin
te: em primeiro turno, apreciou-se o inciso VI exclusivamente,
mas não foram mencionadas suas alíneas. No entanto, é evi
dente que o primeiro turno da votação abrangeu todas as
alíneas que compõem o inciso VI, ou seja, as alíneas a, b,
c e d. Se se aplicar a teoria dos conjuntos neste caso, Sr.
Presidente, verificar-se-á que deve ser apreciado no segundo
turno o inciso VI com as suas quatro alíneas. Mas, ao contrá
rio, no segundo turno quer-se reproduzir apenas três alíneas.
E evidente que o problema não é de natureza material, mas
de natureza formal, qual seja, o enunciado dos incisos do
§ 29 não faz referência às alíneas. No entanto, Sr. Presidente,
é evidente que o inciso VI só existe porque existem as alíneas
e só se justifica por elas.

Ora, Sr. Presidente, se V. Ex' admitir a redução do uni
verso de abrangência do destaque, para possibilitar que ele
não incida sobre a alínea a - e o que não está sendo votádo
em segundo turno é exatamente a letra a do inciso VI 
ter-se-á reformado a parte abrangida pelo destaque que com
põe o universo do inciso VI.

Espero, com isso, ter contribuído para a discussão, Sr.
Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou decidir
a questão de ordem.

É mais do que evidente a intenção do autor do destaque
de restringir a abrangência do seu destaque, que, na forma
como redigido, contempla todos as alíneas do inciso VI, e
S. Ex~ quer restringir a incidência a uma das alíneas do inciso
VI. Esse é o conteúdo de todo o problema. Assim, razão
tem o Deputado Nelson Jobim, quando diz que a decisão
do. primeiro, ~urno foi mais ampla do que a que pretende
hOJe o relatono.

Há, no entanto, outra questão a considerar: o segundo
turno da votação de emenda constitucional é um período de
~onfirmação, que admite a supressão parcial ou a rejeição
mtegral. Para alcançar o objetivo pretendido pelo autor o
Presi~en!e teria que determinar, depois de eventual votação,
o acreSCImo de uma alínea ao texto em votação. Teríamos
que acr~s~entar a alínea a e se acolhêssemos a deliberação
do Plenano sobre parte da mens legislatoris e não da mens
legis.
. O que es~a:ia escrito, na verdade, seria a ampliação me

dIante a restnçao - se me faço compreender pelo Plenário.
No momento em que se pretendesse restringir o conteúdo
se faria uma ampliação do texto submetido à votação da Casa.
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O Presidente não se considera em condições de deter
minar a inclusão sequer de uma alínea ao texto votado no
primeiro turno. E o digo com pesar, porque percebo que
há neste sentido um sentimento forte no plenário. Mas se
trata também de um texto que divide, porque houve manifes
tação em contrário.

Não posso acolher a manifestação, por mais que quisesse
contribuir para o entendimento. A matéria terá que ser votada
nos termos em que veio do primeiro turno. (Palmas.)

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peçp a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr.' e Srs. Deputados, quando o Governo encaminhou a esta
Casa a proposta de reforma fiscal, disse com toda a transpa
rência que estava criando um imposto, um imposto provisório,
que poderia ter características regressivas, mas que, pela facili
dade que tinha de ser implantado e cobrado poderia de ime
diato enfrentar a crise fiscal e, particularmente, possibilitar
o ajuste de caixa.

O Governo não disse que não estava criando um imposto
ou que não exigia sacrifícios; ao contrário, tentou mostrar
que alguns setores da sociedade iriam pagar, porque esse im
posto tinha de ser universal, mas que haveria compensações.
De forma que o Governo manteve a universalidade mas não
agravou os trabalhadores que percebem até 10 salários, os
poupadores que não sacarem de sua poupança por 90 dias
e os aposentados.

O Governo quis um imposto universal. Por isso, fez ape
nas uma ressalva quanto às imunidades, que não se referem
apenas aos Estados, aos Municípios e a suas relações com
a União, mas também aos partidos políticos, aos templos de
qualquer natureza, aos sindicatos. Enfim, ,há uma série de
imunidades criadas pela Lei Maior. Os que gozam dessa imuni
dade não serão atingidos pela criação desse imposto.

Em muitos discursos proferidos nesta Casa àfirmou-se
que não se deveriam criar impostos, pois seria um 'gravame
para os assalariados e não seria possível aprovar matéria nesse
sentido. Mas a Casa, majoritariamente, criou o imposto uni
versal, que vai atender a interesses do Governo, pois diz res
peito à sua governabilidfade, e vai exigir contribuição de todos.

Não é possível, agora, que se criem exceções. A partir
de uma primeira exceção talvez os bancos solicitem outra.
Se começarmos a quebrar a universalidade, amanhã - aí,
sim ~ vamos dizer que apenas os assalariados é que, mais
uma vez, vão dar sua contribuição patriótica ao País! (Palmas.)

Não acredito que esta Casa, que votou majoritariamente
a favor da criação do imposto, venha agora com exceções,
colocando o imposto numa vala comum. É o mesmo que
dizer: votamos apenas para efeito externo, quando é para
valer, interesses paroquiais se sobrepõem. Mesmo que se fa
çam discursos em defesa da Federação, na verdade, eles são
em defesa de interesses outros, daqueles que não querem
esse imposto que, com todo o sacrifício, está-se impondo ao
povo brasileiro.

Dessa forma, como definimos, não há acordo. E é impor
tante que não haja, porque esta Casa precis::. reafirmar que
se cobrarmos de todos os assalariados, também cobraremos
imposto sobre todas as operações financeiras, sem exceção.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Governo
orienta o voto "sim". Como votam os Srs. Líderes?

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB entende que a aprovação desse destaque é um golpe
ao acordo feito por esta Casa e ao IPMF, que a Câmara
aprovou em primeiro e em segundo turnos. Sendo assim, o
PSB encaminha o voto pela manutenção do texto.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no Bloco a questão
é aberta. O Líder vota "não".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim", porque entende que, de prostituta a padre, todos
têm de pagar imposto neste País.

O SR. PAULO MANDARINO (Bloco Parlamentar 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC deixa
a questão em aberto; porém, o seu Vice-Líder vota "sim",
porque tem que se manter o texto original. Todos devem
pagar.

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
consideramos que, muitas vezes, nessas discussões, ronda cer
to espírito sadomasoquista. Discutimos, à exaustão, a necessi
dade de que o Governo arrecade e de que todos paguem.
E, no mesmo instante, queremos neutralizar a possibilidade
de governabilidade. Ou seja, de um lado assumimos um sacri
fício, de outro, transformamos o sacrifício em nada. Conside
ramos isso um verdadeiro 'absurdo, e esta Casa, assim como
a História deste País, não pode continuar neste processo sado
masoquista, que marca o seu processo de desenvolvimento.

Por estas razões, o PPS vota "sim".

O SR. GETúLIO NEIVA (Bloco Parlamentar - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não foram poucas
as dificuldades que tivemos para superar nossos pontos de
vista contrários à criação de mais um' imposto neste País.
No entanto, o Partido Liberal entende que, se a hora é de
sacrifício, este não deve envolver apenas os trabalhadores,
a classe média ou o sistema financeiro, que exerceu a sua
pressão sobre esta Casa, mas também os Municípios e os
Estados, que devem dar sua contribuição.

Em nome do sacrifício e em benefício do País, o Partido
Liberal vota "sim".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o PDT votará "não". E digo por quê.

Aqui, muito se tem discutido reforma fiscal, ajuste fiscal,
e não se tem levado em consideração outra coisa senão o
aspecto da arrecadação do tributo. Preocupam-se com a arre
cadação, com a busca do tributo mais propício ao ingresso
de recursos nos cofres públicos, e se esquecem da capacidade
do contribuinte; e mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, da
justiça fiscal. Existem aqui propostas que estão sendo decan
tadas em todos os lados, no sentido de que o importante
são os impostos indiretos, é resumir meia dúzia de impostos
indiretos na mão da União e acabar 'com a Federação. Esse
é um passo importante que se dá hoje.

O PDT fica com a Federação; o PDT fica com o País,
com a Nação; o PDT vota "não"!
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o Sr. Edson Silva - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDSON SILVA (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, permita-me
fazer uma comunicação à Liderança do meu partido. O meu
partido encaminha voto "não", mas eu declaro voto "sim"
a este projeto que estamos votando.

A SRA. REGINA GORDILHO (Bloco Parlamentar 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Prona,
com um voto só, vota "sim".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco Parla
mentar - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tirar o texto do projeto significa - e isso é muito claro 
acabar com o imposto provisório. Por outro lado, a sua manu
tenção significa - também de forma muito clara, como aqui
já foi explicado - respeito à Constituição, sem que ocorram
aqueles fatos aqui argumentados pelos que se apresentaram
contra o texto.

O PRN vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
'- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Progressista vota "não".

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
orienta a sua bancada para que vote "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB fez um esforço muito grande no sentido de restringir
o objetivo do destaque. V. Ex' não aceitou essa solicitação.

O PMDB vota, portanto, pela manutenção do texto, res
peitando posições divergentes da bancada.

O PMDB vota "sim", e o Líder pede o voto "sim".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, orienta
mos o voto "não", mas a bancada está liberada. Os Srs. Depu
tados podem votar de acordo com a sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece que os Srs. Deputados que optarem pela manutenção
do texto deverão votar "sim"; os que optarem pela supressão
do dispositivo destacado deverão votar "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Governo orienta o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de que se
inicie a votação nominal pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas suas baIiaIdas.
queiram registrar seus códigos de votação. .

Os Srs. Deputados queiram consignar seus códigos de
votação.

Espero que se assegure o maior número possível de Depu
tados na primeira votação.

Os Srs. Deputados queiram selecionar os seus votos.
(Pausa.)

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram acionar simultaneamente o botão preto no painel e a
chave sob a bancada, até que as luzes do posto se apaguem.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. E~' !embrar aos Parlamentares que ainda temos destaques
essenciais a votar e que o eventual abandono do plenário
terminará postergando a votação para amanhã ou depois.

Portanto, é muito importante que todos aqui permane
çam.

O Sr. Sarney Filho - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex.
a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco Parlamentar - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é importante lembrar
mos aos Deputados que se encontram em seus gabinetes (ou
aos Gabinetes, para que os avisem) que estamos em processo
de votação e ainda teremos outras votações. E, caso não haja
quorum, corremos o risco de, amanhã, continuarmos votando
esta matéria.

O SR. JABES RmEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB reitera à sua bancada o voto "sim".

(Processo de votação)

. O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa apro
veita o momento de elevado quorum para lembrar aos Srs.
Deputados que o encerramento da votação da matéria consti
tucional determinará o encerramento da sessão e a imediata
abertura da sessão preparatória para eleição do Presidente
da Câmara. Após o processo de votação, depois de eventual
mente usarem da palavra os candidatos, haverá bastante tem
po para que os Deputados possam almoçar ou lanchar na
~eia~tardee voltar para votar. A Mesa concederá tempo não
mfenor a duas horas para o processo de votação.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex.
·a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de indagar
de V. Ex. quantos destaques ainda há nesta votação.

~ SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Informarei a
segUir, nobre Deputado, porque, conforme o resultado, inci-
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dirá a prejudicialidade. Então, assim que se realize o escrutínio
dessa votação, informarei quais são os destaques pendentes.

O SR. CARDOSO ALVES - Sr. Presidente, gostaria
que V. Ex~ me informasse acerca de outro assunto.

O § 19 do art. 69 do Regimento Interno dispõe que "a
convocação para a sessão preparatória a que se refere este
artigo far-se-á antes de encerrada a segunda sessão legislativa
ordinária". Não me lembro se V. Ex· fez essa convocação
e, se a fez, para quando.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Fiz para o dia
de hoje.

O SR. CARDOSO ALVES - Com hora marcada ou não?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Marquei a hora
posteriormente. Em face desta votação que se realiza. Enten
do que seu início não separa na hora Prevista. Havendo quo
rum, no momento em que seja possível, no mesmo dia, iremos
cumprir.

O SR. CARDOSO ALVES - Aguardarei que V. Ex~

informe o número de destaques para depois levantar minhas
dúvidas perante V. Ex\ sempre, evidentemente, com base
no Regimento Interno, que dispõe que a eleição dar-se-á às
15h, quando da sessão preparatória.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)~Vai-se encerrar
a votação. Como há Deputados, aguardo mais alguns minutos.

o SR PRESIDEN1E (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado. .

VOTARAM:

Pará

Alacid Nunes - moro - Sim
Domingos Juvenil- H. Democ. - Sim
Gerson Peres - moco - Sim
JJermínio Calvínho - B. Democ. - Não
José Diogo - Bloco - Sim
Múrio Chl'rmont - B. PS'IR - Não
Nicias Rilx'iro - B. Democ. - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Não
Paulo Rocha - R. Dcmoc. - Sim
Paulo Titan - B. Ikmoc. - Sim
Socorro Gomes - B. Dcmoc. - Sim
Valdir Ganzer - B. Dcmoc. - Sim.

Amazonas

Átila Jjns - Bloco - Sim
Beth Azize - B. Demoe. - Sim
Euler Ribeiro - B. Democ. - Sim
É7.io Ferreira - Bloco - Sim
João Thome - B. Democ. - Sim
José Dutra - B. Demoe. - Sim
Paudcrney Avelino - Bloco - Sim
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco - Sim
Fdison Fid~lis - Bloco - Sim
Maurício Calixto - Bloco - Sim
Nobel Moura - B. PSlR - Sim
Pascoal Novaes - Bloco - Sim
Raquel Cândido - Bloco - Abstenção
Reditário Ca&'>ol - Bloco - Não.

A mat~ria foi aprovada. ficando prejudicados os Desta
ques nOs 11, 12 c 13, dos Deputados Luí.'i Fduardo e Tui7 Car
los Hauly.

VOTARAM O.., SRS. DFPPT.t\DOS:

Sim
Não
Abstenção
Total

315
106

8
449

Acre

Adclaide Ncri - fi. Democ. - Sim
Célia Mendes - Bloco - Não
João Maia - fi. PSTR - Sim
João Tota - Bloco - Sim
Mauri Sérgio - B. Dcmoc. - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - Sim
Zila Be7.erra - B. Dcmoc. - Sim.

Roraima

Aleeste Almeida - Bloco - Sim
Avenir Rosa - Bloco - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - Sim
João Fagundcs - 11 Dcmoc. - Sim
Júlio Cabral- 11 PSlR - Sim
Luciano Castro - Aloco - Não
Marcelo J.U7. - n. PSlR - Nno
Ruben Bento - Bloco - Sim.

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - Não
Fátima Pelaes - Bloco - Sim
Gilvan Borges - 11 Democ. - Sim
Lourival Freitas - fi. Demoe. - Sim
Murilo Pinheiro - Aloco - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - fi. PSlR - Não.

Tocantins

Darci Coclho - Bloco - Sim
Oerval de Paiva - B. Oemoc. - Sim
Fdmundo Galdino - B. Democ. - Sim
ITagahús Araújo - fi. Democ. - Sim
Osvaldo Reis - B. PSlR - Não
Paulo Mourão - Bloco - Sim.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Sim
Cid C.arvalho - B. Democ. - Sim
Costa Ferreira - 13. PSTR - Não
Daniel Silva - Bloco - Sim
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Francisco Coelho - Bloco - Sim
Haroldo Sabóia - 13. Democ. - Sim
Jayme Santana - 13. Democ. - Sim
João Rodolfo - Bloco - Não
José Bumett - Bloco - Sim
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José Carlos SaMia - B. Demoe. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Nan Souza - B. PSTR - Sim
Pedro Novais - Bloco - Sim
Ricardo Murad - Bloco - Não
Roseana Sarney - Bloco - Sim
Sarney Filho - Rlc)Co - Sim.

Cearâ

Aécio de Borha - Bloco - Não
Antônio dos Santos - Bloco - Sim
Ariosto Holanda - B. Democ. - Sim
Carlos Benevides - B. Democ. - Sim
Carlos VirgIlio - Bloco - Sim
Edson Silva - B. Democ. - Sim
Frnani Viana - R. Democ. - Sim
Gonzaga Mata - R. Demoe. - Sim
Jackson Pereira - B. Demoe. - Sim
José I.inhares - R. Democ. - Sim
Juiz Oirão - B. Democ. - Sim
J.uiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - Sim
Maria l..uíza Fontenele - B. Democ. - Abstenção
Mauro Sampaio - B. Democ. - Sim
Moroni 'Jbrgan - B. Democ. - Sim
Orlando Bezerra - Bloco - Sim
Pinheiro J.andim - R. Democ. - Sim
Sérgio Machado - B. Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Sim
Vicente Fíalho - moco - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Não
Ciro Nogueira - Bloco - Não
Felipe Mendes - Bloco - Não
Jesus Tajra - Bloco - Não
João I Ienrique - B. Democ. - Não
José I.uiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
MusSc'1 Demes - B. Demoe. - Não
Paes Landim - Bloco - Sim
Paulo Silva - B. Demoe. - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Sim
Fernando Freire - Bloco - Não
Flávio Rocha - Bloco - Sim
Henrique Fduardo I\lves - B. Democ. - Sim
Iherê Ferreira - Bloco - Sim
João Emstino - B. Democ. - Sim
Iaírc Ro~do - B. Democ. - Sim
Ney í opes - Bloco - Sim.

Paralba
Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloeo - Sim
Evaldo Gonçalves - Bloco - Sim
Francisco Evangelista - S/P - Não
Ivan Rurity - Bloco - Sim
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Não

José I Ui7 Clerot - B. Democ. - Não
José Maranhão - B. Democ. - Não
r úcia Braga - B. Dcmoc. - Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim
Vital do Rego - B. Democ. - Não
Zuca Morein - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando I.íra- B. Democ. - Sim

. Gilson Machado - Bloco - Não
Gustavo Krause - moco - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - Sim
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Sim
José Mendonça Be7erra - Bloco - Não
José Moura - Bloco - Não
Luiz I'iallhvlino - fi. Demoe. - Sim
MaurmiJ Férrrira r.ima - B. Democ, - Sim
Maviael Cavalcanti - Blc)Co - Não
Miguel Arraes - B. Democ. - Sim
Nilson Oíhson - B. Dcmoc. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim
Pedro Carrea - Bloco - Não
Reniklo Calhriros - B. Drmoc. - Sim
Ricardo Fiú7a - Bloco - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Frl'ire - B. Democ. - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - Não
Salatiel Carvalho - B. PSTR - Não
Tonv Gcl - moco - Sim
Wilson Campos - B. Democ. - Sim.

Alagoas

AntÔnio Holanda - Bloco - Sim
Augusto Farias - Aloco - Sim
C'k'lo Falcão - SlP - Sim
Jo'ié 'lhoma7 Nc)O{) - R. Drmoc. - Sim
I uiz Dantas - B1o('o - Sim
Roherto 'Ibrrcs - mc)Co - Sim
Vi tório Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/P - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - Sim
Everaldo de Oliveira - Bloco - Não
Jerônimo Reis - Bloco - Não
José Teles - moco - Sim
Messias Góis - Bloco - Sim
Pedro Valadares - B. PSTR - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Benito Gama - Bloco - Sim
Reraldo Boaventura - B. Demoe. - Sim
Clóvis As.<;is - B. Democ. - Sim
Eraldo 'TInoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
Genebaldo C'orreia - B. Demoe. - Sim
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Jairo Azi - Bloco - Não
Jairo Carneiro - Bloco - Não
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Jaque!> Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Ah!>tenção
João Alves - Rloco - Sim
Jonival Lucas - Bloco - Não
Jorge Khoury - Bloco - Não
José Carla!> Aleluia - Bloco - Não
José falcão - Bloco - Não
José Lourenço - Bloco - Não
Leur I.omanto - Bloco - Não
Luís Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
I.uiz Viana Neto - Bloco - Sim
Manoel Castro - Bloco - Não
Marcos Mcdrado - Bloco - Não
Nestor Duarte - B. Democ. - Sim
Pedro [rujo - Bloco - Sim
Sérgio Brito - Bloco - Não
Sérgio (Jaudc07i - B. Democ. - Sim
lourinho Dantas - Bloco - Não
t Jldurico Pinto - B. Democ. - Sim
Waldir Pires - B. Democ. - Abstenção.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
Agostinho Valente - B. Democ. - Sim
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Aracely de Paula - Bloco - Sim
Armando Costa - n. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
Edmar Moreira - Bloco - Sim
Elias Murad - 11 Democ. - Sim
Felipe Neri - 13. Dcmoc. - Sim
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim
Gctúlio Neiva - Bloco - Sim
I1umherro Souto - Bloco - Sim
Ihrahim Ahi-Ackel - Bloco - Sim
lrani Barho!>a - Bloco - Sim
Israel Pinheiro - Bloco - Sim
João Paulo - B. Democ. - Sim
José Aldo - Bloco - Sim
José Belato - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Sim
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
l.ael Varella - Bloco - Sim
I.eopoldo Bes.c;one - B. PSTR - Não
Marcos lima - B. Democ. - Não
Maurício Campos - Bloco - Sim
Neif .Iahur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim
OdeImo I.eão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ. - Sim
Paulo IIeslander - Bloco - Sim
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Raul Bclém - Bloco - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Ronaldo Perim - B. Democ. - Sim
Samir Tannús - Bloco - Sim
Saulo Coelho - B. Demor. - Sim
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Sim

Tarcí!>io Delgado - B. Democ. - Sim
TIlden Santiago - B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim
Zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

Espfrito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Sim
Bélvecio Castello - B. Democ. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
J6rio de Barros - B. Democ. - Sim
Lézio Sathler - B. Democ. - Sim
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita Camata - B. Democ. - Sim
Roherto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose dc Freitas - B. Democ. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cahral - Bloco - Sim
Amaral Netto - Bloco - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - Sim
Artur da Távola - B. Democ. - Sim
Benedita da Silva - B. Dcmoc. - Sim
C.arlos I.upi - B. Democ. - Sim
Carlos Santana - B. Democ. - Sim
Cidinha Campos - B. Democ. - Sim
Ciro Garcia - B. Democ. - Aho;tenção
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
Fáhio Raunheitti - Bloco - Sim
Feres Nader - Blo('o - Sim
Flávio Palmier da Veiga - ntm'o - Sim
Francio;co Dornelles - Bloco - Não
Frnnci!>co Silva - B. PSTR - Não
Jair Rolsonaro - Bloco - Sim
Jo!>é Carlos Coutinho - fi. Democ. - Sim
José Fgydio - Bloco - Sim
Jo!>é Vicente Brizola - B. Dcmoc. - Sim
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim
Laerte Bastos - B. Democ. - Sim
I.aprovita Vieira - B. Democ. - Sim
Luiz Salomão - B. Democ. - Não
Márcia Cibili!> Viana - B. Democ. - Não
Marino Clinger - B. Democ. - Sim
Miro 'ICixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Bornicr - Bloco - Sim
Paulo de Almcida - Bloco - Sim
»aulo I{amos - B. Democ. - Sim
Regina Gordilho - Bloco - Sim
Roh(~rIO Campos - Bloco - Nlio
Roherto JcITer~n - Bloco - Ahstcn<:ão
Ruhem Medina - Bloco - Sim .
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sérgio Arouca - B. Democ. - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidnt'y de Miguel - B. Democ. - Sim
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Sim
Wanda Reis - s/r - Ahstenção.



2648 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Fevereiro de 1993

São Paulo

Airton Snndonval - n. Demoe. - Sim
Alberto Ilnddad - n. PSTR - Não
Aldo Rchelo - B. Democ. - Sim
Aloízio Merendante - n. Demor. - Sim
Armando Pinheiro - Bloco - Não
Arv Kara - B. Democ. - Sim
Av'res da Cunha - Bloco - Sim
Bl'lO Mansur - B. Democ. - Sim
Cardoso Alves - Bloco - Sim
Carlos Nelson - B. Democ. - Sim
Chafie Farhat - Bloco - Não
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Cunha Bueno - Bloco - Sim
Delfim Netto - Bloco - Não
Diogo Nomura - Bloco - Sim
Eduardo Jorge - B. Democ. - Sim
Fuclydes Mello - Bloco - Sim
Fáhio Feldmann - Il Democ. - Sim
Fáhio Meirelles - Bloco - Ni'ío
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - Il Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Sim
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Sim
Heitor Franco - Bloco - Nl'io
Hélio Ricudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - n. Democ. - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
José Ahrão - B. Democ. - Sim
José Aníbal- B. Democ. - Sim
José Cicote - B. Democ. - Sim
José Dirceu - B. Democ. - Sim
José CJenoíno - B. Democ. - Sim
Jõsé Maria Pvmael - Bloco - Nl'io
José Serra - it Democ. - Sim
Koyu lha - 13. Democ. - Sim
Liberato Caboclo - B. Democ. - Sim
Luiz Carlos Santos - B. Demoe. - Sim
Luiz Gushiken - B. Democ. - Sim
Luiz Máximo - B. Democ. - Sim
Malulv Netto - Bloco - Sim
Manoel Moreira - 13. Democ. - Não
Marcelino Romano Machado - Bloco - Não
Marcelo Barhieri - 13. Democ. - Sim
Maurici Mariano - 13. Dcmoc. - Sim
Mauricio Najer - Bloco - Não
Mendes Botelho - Bloco - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - Sim
Osvaldo Steeca - n. Democ. - Sim
Paulo Uma - Bloco - Não
Paulo Novais - B. Democ. - Sim
Pedro Pavão - Bloco - Não
Roherto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Rohson Tuma - Bloco - Sim
Tadashi Kurilci - Bloco - Sim
Vadão Gomes - Bloco - Não
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - fi. Democ. - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco .~ Sim

Ttsuo Talcayama - Bloco - Sim
Jono Teixeira - Bloco - Sim
Joaquim Sucena - Bloco - Sim
Jonas Pinheiro - Bloco - Não
José Augusto Curvo - Bloco - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
Wellington Fagundes - Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - n. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSTR - Não
Chico Vigilante - B. Democ. - Sim
Jofran Frejat - Bloco - Não
Maria T.aura - 13. Democ. - Sim
Osório Adriano - Rloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Sei"a~ - 13. Democ. - Sim.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ. - Sim
Antônio Faleiros - 13. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Não
Lucia Vânia - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Sim
Mauro Borges - Bloco - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Sim
Pedro Abrão - B. PSTR - Não
Roberto Balestra - Bloco - Sim
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - Bloco - Não
Virmonde~ C'ruvinel - B. Democ. - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - Sim.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Bloco - Não
George Takimoto - Bloco - Sim
José Elias - Bloco - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - Sim
Nelson Trad - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Paraná

Antônio Ueno - Bloco - Sim
Ba~ílio Villani - Bloco - Sim
Carlos Roberto Mas.'\a - Bloco - Sim
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Pas~os - 13. Dcmoc. - Sim
Flávio Arns - B. Democ. - Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Sim
Joni Varisco - 13. Democ. - Sim
José Fetinto - 13. PSTR - Não
I.uciano Pinatto - Bloco - Sim
Luiz Carlos Haulv - 13. PSTR - Nl'io
Max Rosenmann"- Bloco - Sim
Moacir Micheletto - B. Democ. - Sim
Munhoz da Rocha - B. I1emoc. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Sim
OitO Cunha - Bloco - Sim
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedro Tonclli - 13. Democ. - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
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Reinhokl Stephanes - Oloeo - Sim
Renato Johns.<;(}n - Il PSTR - Não
Sérgio Spada - B. Demoe. - Sim
Werner Wanderer - Bloeo - Sim
Wilson Moreira - B. Demoe. - Sim.

Santa C-atarina

Ângela Amin - Bloco - Não
César Souza - Bloeo - Sim
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Não
Fdson Andrino - B. Democ. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Não
Jarvis Gaid7insk:i - Bloco - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de ConlO - Il Democ. - Sim
Orlando Paeht'do - Bloco - Não
Paulo Duarte - Bloeo - NUo
Ru\1erval Pilotto - Bloeo - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Demoe. - Sim
Adroaldo Streek - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Não
Ndo Pinto - B. Democ. - Sim

. Amaurv Müller - Il Demoe. - Sim
Arno Magarinos - B1oeo - Não

. Pden Pcdroso - 11 Democ. - Não
Fernando Carrion - Aloco - Não
FeHer Júnior - Bloco - Não
Germano Rigotto - B. Demnc. - Sim
Ililário Braun - B. Dcmoc. - Sim
rnsen Pinheiro - B. Democ. - Ahstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
João de Deus Antunes - Bloro - Não
Jorge {Iequed - B. Demoe. - Sim
I.uís Roberto Ponte - B. Democ. - Sim
Mendes Ribeiro - B. Oemoc. - Sim
Nelson Jobim - B. Democ. - Sim
Nelson Proença - B. Demoe. - Sim
Odaeir Klein - B. Democ. - Sim
Osvaldo Bender - B. Democ. - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Sim
Telmo Kirst - Bloco - Não
Valdomiro T-ima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Não
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Sim
Wilson Müller - B. Demo<:. - Sim.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de destaque. O Sr. Secretário dará conheci
mento à Casa.

É lido o seguinte requerimento:

"Destaque n9 14:

"Na forma do disposto no art. 161, inciso lI, alínea
g, do Regimento Interno, requeiro a V. Ex~ destaque
para suprimir o seguinte dispositivo, constante da reda-

ção do vencido para o segundo turno da PEC n9 48/91,
que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional:

§ 39 , art. 29"

Assina o Deputado José Luiz Maia:

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
à votação simbólica o requerimento. Trata-se de requerimento
simples, para posterior exame de Destaque supressivo. O De
putado José Luiz Maia é o autor.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "não.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "não".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar., Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do Governo orienta o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
novas manifestações, os Srs. Deputados que aprovam o reque~

rimento permaneçam como se encontram; os que o rejeitam
levantem o braço. (Pausa.)

Rejeitado o requerimento.

O Sr. Eraldo Tinoco - Sr. Presidente, p.:.:ço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro j - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. ERALDO TINOCO (Bloco Parlament&l - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, persiste ainda a
indagação a respeito do número de destaques sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A secretaria
fará um levantamento enquanto procedemos ao processo de
votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requeri~ento

de destaque n9 1. O Sr. Secretário dará conhecimento ao
Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Destaque n9 1.
Solicita destaque' de expressão para votação em.

separado.
Requeremos, consoante o art. 161, inciso I, combi

nado com o § 89 do art. 201 do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da expressão: "A
partir de 19 de janeiro de 1993", constante no art. 59

da Proposta de Emenda à Constituição n9 48-C, de
1991, que "altera dispositivos da Constituição Federal
(Sistema Tributário Nacional)."

Assina o Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco-Parla
mentar.

.0 SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a expressão destacada: "A partir de 19 de janeiro de 1993",
~onstante do art. 5p da Proposta de Emenda à Constituição.
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o Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse desta
que é necessário porquanto o projeto original do Governo
é de novembro ou dezembro. Não faz sentido agora que essa
medida seja retroativa a 10 de janeiro. É amplamente consen
sual. Portanto, proponho que votemos e, quando houver 302
Srs. Deputados, poderemos encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se a orientação
for convergente pelo voto "não", pretendendo a supressão,
a Mesa poderá atender à solicitação. Se todas as Lideranças
orientarem pelo voto "não", haverá prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "não".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB vota "não".

OSR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não".

O SR. PAULO MANDARINO (Bloco Parlamentar 
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC vota
'·náo".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar 
PSTR - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido Progressista vota "não".

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. JABES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
a atenção do Plenário. Todos os partidos orientam o voto
"não". Há consenso absoluto. Então, a Mesa sente-se autori
zada a encerrar a votação no momento em que se alçançar
o quorum de 302 votos, assegurando aos Deputados que não
participarem da votação todos os efeitos da presença nas vota
ções anteriore3 e eventualmente posteriores.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Deputados que indiquem seus códi
gos, para que se proceda à votação da matéria.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A votação se
encerrará com a complementação do quorum constitucional
de 302 votos.

A Mesa informa, a pedido dos Deputados Roberto Car
doso Alves e Eraldo Tinoco, que o número de destaques
sobre a mesa não significa necessariamente o número de vota
ções. Ao contrário, o número de votações deverá ser bastante
inferior ao número de destaques, porque a incidência sobre
um mesmo dispositivo é muito freqüente e acerretará, por
isso, a prejudicialidade mediante a aprovação ou a rejeição
de determinado destaque. Além disso também poderá ocorrer
a desistência. Há 22 destaques sobre a mesa. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
a atenção dos Srs. Deputados, especialmente dos que se en
contram nas filas de votação.

Todos os partidos orientaram voto "não". Pretendem
a rejeição da matéria. Ê um acordo. Conseqüentemente, é
dispensável a presença de um grande quorum. A matéria esta
rá rejeitada no momento em que houver o escrutínio. Por
isso, a Mesa pede a compreensão dos Deputados que se encon
tram na fila, porque vai encerrar a votação.

Não haverá prejuízo para os Srs. Deputados que não
tenham participado desta votação. A participação nas vota
ções anteriores e eventualmente nas posteriores produzirá to
dos os efeitos positivos. A Mesa encerra a votação.

o SR. PRESIDENIE (Ibsem Pinheiro).- A Mesa vai
proclamar o resultado:

V01f\.RAM:
Sim 5
Não 308
Abstemnção 1
Total 314

A Matéria foi rejeitada por acordo 'unânime ~ntre os
partidos.

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Avenir Rosa - Bloco ~ Não
Francisco Rodrigues - Bloco - Não
Júlio Cabral- B. PSTR - Sim
Luciano Castro - Bloco - Não
Marcelo Luz - B. PSTR - Não
Ruben Bento - Bloco - Não.

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - Não
Fátima Pelaes - Bloco - Não
Gilvan Borges - B. Democ. - Não
Lourival Freitas - B. Democ. - Não.

Pará

Alacid Nunes - Blóco - Não
Carlos Kayath - Bloco - Não
Domingos Juvenil- B. Democ. - Não
Hilário Coimbra - Bloco - Não
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Não
Nicias Ribeiro - B. Democ. - Não
Osvaldo Melo - Bloco - Não
Paulo Rocha - B. Demoe. - Não
Paulo Titan - B. Democ. - Não
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Socorro Gomes - B. Democ. - Não
Valdir Ganzer - B. Democ. - Não.

Amázonas

Átila Lins - Bloco - Não
Euler Ribeiro - B. Democ. - Não
Ézio Ferreira - Bloco -.Nao
João 'lhome - B. Oemoc. - Não
José Dutra - B. Democ. - Não
Paudemey Avelino - Bloco - Não.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco - Não
Carlos Camurça -'B. PSTR - Sim
Edison Fidélis - Bloco - Não
Raquel Cândido - Bloco - Não
Rcditário Cassol-.Bloco·- Não.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Não
Célia Mendes - Bloco - Nao
João Tota - Bloco - Não
Mauri Sérgio - B. Democ. - Não
Ronivon Santiago - Bloco - Não
?..ila Bezerra - B. Democ. - Nao.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Não
Derval de Paiva - B. Democ. - Sim
Osvaldo Reis - B. PS'ÍR - Não
Paulo Mourão - Bloco - Não.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Não
Cid Carvalho - B. Democ. - Não
Costa Ferreira - B. PSTR - Não
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Não
Francisco Coelho - Bloco - Não
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Não
Jayme Santana - B. Demóc. - Não
João Rodolfo - Bloco - Não
José Burnett - Bloço - Não
José Reinaldo - Bloco - Não
Mauro Fecury - Bloco - Não
Pedro Novais - Bloco - Não
Sarney Filho - Bloco - Não.

ceará

Aécio de Borba - Bloco - Não
Antônio dos Santos - Bloco - Não
Ariosto Holanda - B. Democ. - Não
Ernani Viana - B. Democ. - Não
Gonzaga Mota - B. Democ. - Não
José Unhares - B. Democ. - Não
Luiz Girão - B. Democ. - Não
Marco Penaforte - B. Democ. - Não
Mauro Sampaio - B. Democ. - Não
Maroni Torgan - B. Democ. - Não
Orlando Bezerra - Bloco - Não
Vicente Fialho - Bloco - Não

Piauí
B. Sá - Bloco - Não
Ciro Nogueira - Bloco - Não
Jesus Tajra - Bloco - Não
João Henrique - B. Democ. - Não
José Luiz Maia - Bloco - Não
Murilo Rezende - B. Democ. - Não
Mussa Demes - Bloco - Não
Paulo Silva - B. Democ. - Não.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - B. Democ. - Não.

Paraíba

Efraim Morais - Bloco - Não
Ivan Burity - Bloco - Não
Ivandro Cunha Uma - B. Democ. - Não
José Luiz Clerot - B. Democ. - Não
Vital do Rego - B. Democ. - Não
Zuca Moreira - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Não
Fernando Ura- B. Democ. - Sim
José Moura - Bloco - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - Não
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Não
Nilson Gibson - B. Democ. - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - Não
Renildo Calheiros - B. Democ. - Não
Roberto Franca - B. Democ. - Não
Roberto Freire - B. Democ. - Não
Roberto Magalhães - Bloco - Não
Salatiel·Carvalho - B. PSTR - Não
Wilson Campos - B. Democ. - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Não
Cleto Falcâo - S/p - Não
José Thomaz Nonô - B. Democ. - Não
Luiz Dantas - Bloco - Não
Olavo Calheiros - B. Democ. - Não
Roberto Torres - Bloco - Não
Vitória Malta - Bloco - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/P - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Não
Djenal Gonçalves - Bloco - Não
Everaldo de Oliveira - Bloco - Não
Jerônimo Reis - Bloco - Não
José Teles:"" Bloco - Não
Messias Góis - Bloco - Não
Pedro Valadares - B. PSTR -Não.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Não
Benito Gama - Bloco - Não
Eraldo Tinoco - Bloco - Não
Félix Mendonça - Bloco - Não
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Genebaldo Correia - B. Democ. - Não
Haroldo Lima - B.' Democ. - Não
Jabes Ribeiro - B. Denioc. - Não
Jairo Ali - Bloco - Não
Jairo Carneiro - Bloco - Não
João Almeida - B. Democ. - Não
João Alves - Bloco - Não
Jonival Lucas - Bloco - Não
Jorge Khoury - Bloco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Lourenço - Bloco - Não
Leur Lomanto - Bloco - Não
Luís Eduardo - Bloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Não
Uldurico Pinto - B. Democ. - Não
Waldir Pires - B. Democ. - Nao.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Não
Agostinho Valente - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Não
Aracely de Paula - Bloco - Não
Avelino Costa - Bloco - Não
Elias Murad - B. ,Democ. - Não
Felipe Neri - B. Democ. - Não
Fernando Diniz - B. Democ. - Não
Genésio Bernardino - B. Democ. - Não
Getúlio Neiva - Bloco - Não
Humberto Souto - Bloco - Não
Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - Não
Irani Barbosa - Bloco - Não
Israel Pinheiro - Bloco - Não
João Paulo - B. Democ. - Não
José Aldo - Bloco·- Não
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Não
Marcos Uma - B. Democ. - Não
Maurfcio Campos - Bloco - Não
Nilmârio Miranda - B. Democ. - Não
Odelmo Leão - Bloco - Não
Raul Belém - Bloco - Não
Romel Anísio - Bloco - Não
Saulo Coelho - B. Democ. - Não
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Não
Tareísio Delgado - B. Democ. - Não
Wagner do Nascimento - Bloco - Não
7.airc Rezende - B. Democ. - Não.

Espfrito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Não
Etevalda Gra'l.'li de Menezes - Bloco - Não
Jones Santos Neves - Bloco - Não
Jório de Barros - B. Democ. - Não
Lézio Sathler - B. Democ. - Não
Nilton Baiano - B. Democ. - Nao
Rita Camata - B. Democ. - Não
Roberto Valadão - B. Democ. - Não
Rose de Freitas - B. Democ. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - BIQ!:o - Não
Amaral Netto - Bloco - Não

Arolde de Oliveira - Bloco - Não
('..arlos Lupi - B. Democ. - Não
Carlos Santana - B. Democ. - Não
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Não
Fábio Raunheitti - Bloco - Não
Hâvio Palmier da Veiga - Bloco - Não
Francisco Silva - B. PSIR - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - Não
José Egydio - Bloco - Não
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Não
Laerte Bastos - B. Democ. - Não
Laprovita Vieira - B. Democ. - Não
Marino Clinger - B. Democ. - Não
Miro Teixeira - B. Democ. - Não
Nelson Bornier - Bloco - Não
Paulo de Almeida - Bloco - Não
Roberto Campos - Bloco - Não
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Não
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sidney de Miguel - B. Democ. - Não
Simão Sessim - Bloco - Não
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Não.

sao Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Não
Alberto Haddad - B. PSTR - Não
Aldo Rebelo - B. Democ. - Não
Alofzio Mercadante - B. Democ. - Não
Armando Pinheiro - Bloco - Não
Ary Rara - B. Democ. - Não
Ayres Cunha - Bloco - Não
Beto Mansur - B. Democ. - Não
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. - Não
Chafic Farhat - Bloco - Não
Chico Amaral - B. Democ. - Não
Delfim Netto - Bloco - Não
Diogo Nomura - Bloco - Não
Eduardo Jorge - B. Democ. - Não
Euclydes Mello - Bloco - Não
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não
Fábio Meirelles - Bloco - Não
Fausto Rocha - Bloco - Não
Gastone Righi - Bloco - Não
Heitor Franco - Bloco - Não
Hélio Bicudo - B. Demoe. - Nao
Hélio Rosas - B. Democ. - Não
Irma Passoni - B. Democ. - Não
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
Jose Abrão - B. Democ. - Não
José Aníbal - B. Democ. - Não
José Cicote - B. Democ. - Não
José Dirceu - B. Democ. - Não
José Genoíno - B. Democ. - Não
José Serra - B. Democ. - Não
Koyu fua - B. Democ. - Não
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Não
Luiz Máximo - B. Democ. - Não
Maluly Netto - Bloco - Não
Manoel Moreira - B. Democ. - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - Não
Osvaldo Stecca - B. Democ. - Não
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Paulo Lima - Bloco - Não
Paulo Novais - B. Democ. - Não
Pedro Pavão - Bloco - Não
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Não
Robson Tuma .:... Bloco - Não
Tadashi Kuriki - Bloco - Não
Valdemar Costa - Bloco - Não
WaIter Nory - B. Democ. - Não.

Mato Grosso

Augustinho. Freitas - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - Não
Jonas Pinheiro - Bloco - Não
José Augusto Curvo - Bloco - Não
Rodrigues Palma - Bloco - Não
Wellington Fagundes - Bloco - Não.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Não
Benedito Domingos - B. PSTR - Não
Chico Vigilante - B. Democ. - Não
Jofran Frejat - Bloco - Não
Maria Laura - B. Democ. - Não
Osório Adriano - Bloco - Não
Paulo Octávio - Bloco - Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Não.

Goiás

Antônio Jesus - B: Democ. - Não
Antônio Faleiros - B. DeIhoc. - Não
Délio Braz - Bloco - Não
Haly Margon - B. Democ. - Não
Lúcia Vânia - B. Democ. - Não
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Miranda - B. Democ. - Não
Paulo Mandarino - Bloco - NlIo
Roberto Balestra - Bloco'- NlIo
Wilmar Rocha - Bloco - NlIo
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Não
'Z1: Gomes da Rocha - Bloco - Não.

Mato Gro88D do Sul

Flávio Derzi - Bloco - Não
José Elias - Bloco - NlIo
Marilu Guimarães - Bloco - NlIo
Nelson Trad - Bldco - NlIo
Valter Pereira - B. Democ. - NlIo
Waldir Guerra - Bloco - Não.

Paranã

Antônio Ueno - Bloco - Não
Basílio ViIlani - Bloco - Não
Deni Schwartz - B. Democ. - Não
Flávio Arns - B. Democ. - Não
Ivânio Guerra - Bloco - Não
Joni Varisco - B. Democ..- Não
José Felinto - B. PSTR - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - Não
Luiz Carlos Hauly :.. B. PSTR - Sim
Matheus Iensen - Bloco - Não
Moacir Micheletto - B. Democ. - Não
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Não

Onaireves Moura - Bloco - Não
Otto Cunha - Bloco - Não
Pedro Tonelli - B. Democ. - Não
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Não
Reinhold Stephanes - Bloco - Não
Werner Wanderer - Bloco - Não.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco.- Não
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Não
Luiz Henrique - B. Democ. - Não
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. ·Democ. - Não
Orlando Pachedo - Bloco - Não
Ruberval PilOHo - Bloco - Não
Valdir Colatto - B. Democ. - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Não
Eden Pedroso - B: Democ. - Não
Fernando Carrion - Bloco - Não
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Não
João de Deus Antunes - Bloco - Não
José Fortunati - B. Democ. - Não
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Não
Nelson Jobim - B. Democ. - Não
Nelson Proença - B. Democ. - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Não
Valdomiro Lima - B. Democ. - Não
Wilson Müller - B. Democ. Não.

o Sr. Agostinho Valente - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. AGOSTINHO VALENTE (Bloco Parlamentar De
mocrático - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
houve um equívoco de minha parte. Fui votar e votei errado.
Gostaria que V. Ex~ registrasse que votei equivocadamente.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem é o autor do
último destaque que votamos?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É o Deputado
Luís Eduardo.

O SR. GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, seria possível
a 1Iesa apelar para o Deputado Luís Eduardo, autor do desta
que, para retirá-lo? Todos os partidos se pronunciaram contra
riamente, o próprio Bloco do Deputado Luís Eduardo era
contra. Insistir na votação desse destaque, evidentemente,
é contraproducente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Gastone Righi, é compreensível o equívoco de V. Ex!,
porque a toda hora a circunstância varia. O destaque se destina
a uma supressão. Havendo a desistência, o texto fica mantido..
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O objetivo de todos os partidos é a supressão.

O SR. GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, retiro a minha
objeção.

O Sr. Jorge Tadeu Mudalen - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Bloco Parlamentar
Democrático - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero retificar o meu voto. Votei "sim", mas o meu voto
é "não".

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de cujo teor o Sr. Secretário dará conhecimento
ao Plenário. .

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 4

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, destaque para votação em separado do art. 59
da PEC n948-C, de 1991."

Assinam o Deputado Hélio Rosas e Genebaldo Correia,
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria destacada.

"Art. 59 A partir de 19de janeiro de 1993, até
31 de dezembro de 1999, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios somente poderão emitir títulos da dívi
da pública no montante necessário ao refinanciamento

. do principal devidamente atualizado de suas obriga
ções, representadas por essa espécie de títulos, ressal
vado o disposto no art. 33, parágrafo único, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias."

O Sr. Hélio Rosas - Sr. Presidente, peço a palavra para
me pronunciar como autor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco Parlamentar Democrático
- SP.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, qual a razão
do ajuste fiscal'encaminhado pelo Governo, que, com os aper
feiçoamentos incluídos pela Comissão e pelo Plenário, está.
sendo votado nesta sessão?

O objetivo era conseguir recursos para a União, que alega
a inexistência de condições de governabilidade. Apesar de
estarmos votando matéria altamente polêmica e desgastante,
a Câmara dos Deputados está convencida de que tem que
dar apoio ao apelo do Presidente Itamar, que assumiu em
condições traumáticas, depois do processo de impeachment,
recebendo o País econômica e politicamente arrasado. Todos
os partidos com assento nesta Casa têm responsabilidade para
com o Governo Itamar. Mas as dificuldades de caixa, decor
rentes de um processo recessivo inadequado à nossa realidade
econômica e que a Nação brasileira não tem condições de
suportar, não são apenas da União. São também dos Estados
e Municípios, sem exceção.

Lembro aqui o caso do Estado de São Paulo, que, em
1991, arrecadava 1 bilhão e 200 milhões de dólares por mês;

em outubro arrecadou apenas 500 milhões de dólares. Essa
dificuldade do Governo de São Paulo é a mesma enfrentada
por todos os Estados e Municípios brasileiros, do Sul, do
Norte, do Nordeste, do Sudeste e do Centro-Oeste.

A inclusão, na Constituição, das disposições do art. 59,
que restringem a ação dos Estados e Municípios, impedindo
a captação de recursos não tributários até para a rolagem
dos juros da dívida mobiliária, significa admitir que muitas
pessoas são irresponsáveis.

Primeiro os Governadores, que não podem encaminhar
pedido de autorização para a emissão de títulos sem ter em
mãos estudos aprofundados, que os convençam da conve
niência e do interesse público da medida.

Também terão que ser coniventes com a irresponsabi
lidade os técnicos que procedem aos estudos e elaboram os
pareceres de viabilidade técnica e capacidade econômica ne
cessários para formar a convicção do Governador e instruir
o processo.

Temos ainda a participação do Banco Central, que tem
que analisar o pedido e emitir parecer necessariamente favo-
rável. .

E, finalmente, depois dessa verdadeira via crucis, a auto
rização para que um Estado ou Município emita título da
dívida pública depende de aprovação do Senado Federal.

As operações de crédito sempre foram fonte de receita
orçamentária. Em momentos como o que atravessamos, de
juros altíssimos, essa não é uma boa fonte, mas momentos
existem em que é a melhor delas. E, se o Governo Itamar
tiver sucesso no combate à inflação e na contenção dos juros
- como estamos torcendo, até rezando para que aconteça
- esse momento pode ocorrer até neste ano de 1993. Por
que engessar essa proibição em norma constitucional, impe
dindo por seis anos os Estados e Municípios de usarem um
recurso que, amanhã, pode ser importante na luta pela reto
mada do desenvolvimento?

É de se acrescentar também que essa matéria não é -pre
ceito Constitucional, não cabe em nossa Carta Magna. E as
sunto de lei ordinária. Aliás, a lei de rolagem das dívidas
dos Estados e Municípios, que trata de forma ampla o proble
ma e vem sendo estudada pela União e ,pelos Estados há
mais de dois anos, já está concluída e será enCaminhada pela
União a esta Casa nos próximos dias. Não há razão para
atropelarmos o processo, arranhando o princípio federativo
e criando problemas de ordem política, econômica e legal.

Para finalizar, quero lembrar, dirigindo-me especialmen
te ao Líder do Governo, Deputado Roberto Freire, que a
redação atual do art. 59 não constava da mensagem original
encaminhada pelo Executivo. A proposta do Governo foi alte
rada, de forma sorrateira, na fase da Comissão Especial, por
um único Deputado, que deve ter sido movido por razões
injustificáveis e não muito nobres.

Concluo, apelando aos nobres colegas para que votem
"não", pelos Estados e Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Quero fazer
um apelo aos Srs. Deputados, inclusive aos Srs. Líderes, para
que as manifestações sejam feitas com a brevidade determi
nada pelo Regimento. A matéria não está em discussão; está
em votação. O Plenário quer votar. Temos ainda uma agenda
por cumprir.

Apelo para os Srs. Deputados a fim de que ocupem as
bancadas. Vamos iniciar o processo de votação. Com os Depu
tados em suas bancadas, os Líderes os orientarão com maior
brevidade, e a votação será feita com celeridade.
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o Sr. Roberto I"reire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse artigo, nos termos em que se encontra no substitutivo,
representa algo de fundamental para quem quer fazer uma
verdadeira rolagem da dívida interna nos Estados do País.

Portanto, mesmo não tendo vindo da forma como está
na proposta original, o que aqui foi modificado representa
um avanço, e nesse sentido o Governo vota "não". Vota
pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Governo
é pela manutenção do texto e vota "não".

O SR. ROBERTO FREIRE - Vota "não" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - "Não" à ma
téria.

O SR. ROBERTO FREIRE - O voto é "sim". O Go
verno quer que se mantenha o texto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' quer
que se mantenha o texto. Então V. Ex' vota "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE - Sem, eu estava encami
nhando certo. O voto é "sim", pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
desculpas a V. Ex'

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador. Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o Partido
Progressista vota "sim".

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDC entende
que deve ser autorizada a emissão de títulos para cobrir a
dívida existente nunca para aumentar a dívida dos Estados
e Municípios. Portanto, a posição do PDC é "sim".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDT
vota "não".

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. PResidente,
há divergência na bancada do PSDB. No entanto, a orientação
da Liderança é pelo voto "sim".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"sim", pela manutenção do texto.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
já afirmei em outras oportunidades que o PMDB é favorável
ao projeto no seu todo. Ocorre que, após a votação do primei
ro turno, surgiram divergências nas bancadas. Alega-se, por
exemplo, que este dispositivo não deve figurar no ajuste fiscal,
pois não é matéria necessariamente integrante do ajuste fiscal.

Alega-se que os Estados não podem ser proibidos do direito
constitucional de emitir títulos, porque este dispositivo per
mite a emissão de títulos apenas para amortização do principal;
não permite a emissão de títulos para rolagem dos juros.

Sr. Presidente, todos sabemos que existem Estados que
têm produzido dívidas e, conseqüentemente, têm produzido
encargos de juros a serem amortizados.

O terceiro argumento foi apresentado aqui pelo Líder
do Governo, ou seja. o de que esta matéria não consta do
projeto original do Governo.

Portanto, são argumentos muito fortes. contrários à ma
nutenção do texto, razão pela qual declaro que, para a bancada
do PMDB, esta é uma questão aberta.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Preisdente,
o PSB vota "sim".

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do
B vota "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota "sim".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "sim".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A votação far
se-á pelo sistema eletrônico.

(Processo de votação.)

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Moreira,
3" Suplente de Secretário.

O Sr. Jabes Ribeiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. JABES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
reiterar o voto "sim" da bancada do PSDB e solicitar aos
Parlamentares que estejam nas dependências da Casa que
acorram ao plenário imediatamente para votar.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A comunicação
está feita.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.
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o SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é interessante que V. Ex" solicite aos Srs. Parlamentares que
estão na Casa que venham votar. Diferentemente da votação
anterior, quando havia unanimidade pela supressão, e basta
riam 302 Srs. Parlamentares, a de agora é sobre matéria con
troversa, polêmica, pois se trata da dívida mterna dos Estados
para com a União. Isso é questão fiscal. Não é apenas questão
tributária, de impostos. É importante que todos estejam pre
sentes, para que se tenha o quorum máximo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
ratifica as considerações de V. Ex", conclamando os Srs. Depu
tados que estejam nas dependências da Casa a que acorram
ao plenário, para que possamos concluir esta votação, que
não é convergente, e, portanto, temos que alcançar um quo
rum elevado.

O Sr. Agostinho Valente - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. AGOSTINHO VALENTE (Bloco Parlamentar De
mocrático - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
está circulando no plenário um documento assinado pelo De
putado José Vicente Brizola, em que tem considerações à
campanha do Deputado Inocêncio Oliveira para Presidente
da Casa, além de referências à do Deputado Odacir Klein.
Acredito, Sr. Presidente, que a campanha do Deputado Ino
cêncio Oliveira não precisa disso e que o Deputado Odacir
Klein não é merecedor dessas referências.

Na parte que nos toca, quando o Deputado José Vicente
Brizola fala que Odacir Klein, quando era Diretor do Banco
do Brasil, não tinha o preparo intelectual, moral e ético, quere
mos aqui ser portadores de um testemunho. Sou funcionário
do Banco do Brasil. À época, era eu advogado do Banco
e o Deputado Odacir Klein Diretor de Recursos Humanos
da mesma instituição, à qual prestou, com o seu trabalho
intelectual, a sua moral e o seu caráter ilibado, inestimáveis
serviços.

Não estou em campanha, até porque acho que estamos
tratando desta questão em alto nível. Mas é deplorável o
que o Deputado José Vicente está dizendo aqui. Acredito
que não esteja falando pela sua bancada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
gostaria de solicitar ao nobre Deputado que fizesse chegar
esse documento à Mesa, porque dele não temos conhecimen
to.

A SI"" Beth Azize - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

A SRA. BETH AZIZE (Bloco Parlamentar Democrático
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero
falar sobre o assunto trazido ao conhecimento deste Plenário
pelo nobre Deputado do PT. Esse manifesto distribuído ao
Plenário pelo ilustre Deputado José Vicente Brizola não tem
o endosso da bancada do PDT. (Palmas.) Foi escrito moto
próprio. Por S. Ex' Expressa exclusivamente o pensamento
e a vontade do Deputado José Vicente Brizola. A bancada
do PDT tem as suas divergências internas: há opções pelo
Deputado Odacir Klein, como há também preferências nítidas

pelo Deputado Inocêncio Oliveira. Mas jamais concordaría
mos em que se tratasse qualquer candidato à Presidência desta
Casa da forma como o Deputado José Vicente Brizola trouxe
a questão a este Plenário. Temos respeito pelo Deputado
Odacir Klein, assim como temos respeito absoluto pelo Depu
tado Inocêncio Oliveira. O processo de discussão dessa ques
tão na bancada do PDT é o mais democrático possível, tanto
assim que seus integrantes estão à vontade para votarem no
candidato que lhes aprouver. Mas não concordamos com os
métodos trazidos a esta Casa no momento em que se escolhe
o Presidente da Câmara dos Deputados.

O PT já havia sido informado de que esse documento
não espelhava a posição da bancada. Portanto, não tinha por
que fazer demagogia aqui no plenário para conquistar votos
para o candidato Odacir Klein, que não precisa disso. Nem
precisava trazer o fato ao conhecimento do Plenário, porque
todas as bancadas receberam esse manifesto. Assim como
não concordamos com a posição e com a iniciativa do Depu
tado Vicente Brizola, não endossamos também o comporta
mento do Deputado do PT, que traz isso à discussão para
tentar empanar o processo democrático de escolha da Presi
dência desta Casa e, principalmente, para provocar uma dispu
ta fratricida.

Estamos democraticamente escolhendo o Presidente da
Casa. É assim que queremos fazer até o final do processo
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não compete
à Mesa censurar o conteúdo das manifestações dos Srs. Depu
tados. O Plenário que faça o julgamento que entender neces
sário. O Presidente já determinara a sustação da distribuição
do documento, o que estava sendo feito por um funcionário.
E entendemos que os servidores não estão participando da
disputa.

Quanto ao conteúdo do texto, cada Deputado fará o
julgamento que achar adequado. A Mesa considera que o
incidente está encerrado.

Durante o discurso da SrJ Beth Azize, o Sr. Luiz
Moreira, 3" Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há o desejo em parcela
expressiva do Plenário de ultimar a votação, para que possa
mos logo deliberar sobre a escolha do novo Presidente e da
nova Mesa da Casa. Alguns chegam até a sugerir a suspensão
da sessão, para que se possa logo votar para Presidente, para
os membros da Mesa.

Entendo que deveríamos escolher os destaques mais im
portantes e deliberarmos logo sobre os mesmos, possibilitando
assim o início da sessão de deliberação sobre o futuro comando
da Casa.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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participo com oDeputado Luís Eduardo dessas preocupações
levantadas por S. Ex~ Realmente, há um desejo do Plenário
de se iniciar imediatamente a eleição da Mesa da Câmara.
Entretanto, creio que haveria um caminho mais fácil - e
o Deputado Luís Eduardo poderia ajudar muito nesse sentido
- que seria a retirada de todos os destaques apresentados
ao projeto de emenda à Constituição, pois o essencial já foi
examinado pela Casa, que já tem posição clara sobre esse
assunto.

O apelo que faço ao Deputado Luís Eduardo é para
que transforme essas suas observações num mecanismo sim
ples de abreviar a votação, com a retirada de todos os demais
destaques. (Palmas.)

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, também podería
mos suspender a sessão e deliberar sobre a escolha da Mesa,
depois voltando à votação do ajuste fiscal. O Deputado Gene
baldo Correia poderia também concordar com isso.

O Sr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço à
Mesa, se possível, que cite os números dos destaques e os
seus autores, para que a Casa aprecie a necessidade de retirada
dos mesmos, após o que imediatamente iniciaremos a eleição
da Presidência da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinlwiro) - Vou fazê-lo,
assim que se completar a votação em andamento.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sinto uma inquie
tação por parte do Plenário com relação à escolha da Mesa
da Câmara dos Deputados.

De acordo com a minha bancada, defendo a idéia de
que se suspenda a atual votação e se proceda imediatamente
à eleição. Temos um compromisso: fomos convocados para
votar esta matéria, inclusive o ajuste fiscal. Todos os partidos
já expressaram seu pensamento; agora precisamos deliberar
sobre a questão da escolha da Mesa da Câmara dos Deputados,
para a qual foi convocada esta sessão no período da tarde
de hoje.

De modo que gostaria de fazer um apelo a V. Ex\ em
nome do meu partido, no sentido de que reflitil sobre isso.
Se for o caso, prosseguiremos manhã - lamentavelmente
para V. Ex~ - sob comando de outra Mesa, a votação desta
matéria, que consideramos da maior importância para o País.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicitaria a compreensão de todos, pois estamos cumprindo
uma convocação extraordinária. Lamentavelmente, não pude
m~s votar, por falta de quorum, em outras sessões. Temos

quorum hoje. Vamos encerrar esta votação e enviar a matéria
ao Senado. (Palmas.) Se todos estão querendo encerrar a
votação, vamos discutir quais são os destaques fundamentais,
aqueles que não são polêmicos. Há formas - e tinha inclusive
conversado com o Líder do PDS - de serem resolvidas essas
questões no Senado Federal, uma vez que não são polêmicas,
demandam apenas informação e esclarecimento.

Vamos votar o que é polêmico. Aquilo que não o fro,
que se retire. E, quanto aos partidos que têm representação
no Senado Federal, o Governo se compromete com as lideran
ças daquela Casa a discutir, da mesma forma como vimos
discutindo aqui. Vamos votar apenas as questões polêmicas.

Agora eu faço um apelo: vamos encerrar esta votação
e enviar a matéria ao Senado Federal, para cumprirmos bem
a convocação extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa tem
plena compreensão da angústia do Plenárió e das dificuldades
que estão aí apontadas. Trata-se de votação nominal; nosso
sistema eletrônico é inadequado. Isso determina grande demo
ra em cada votação.

Peço que compreendam também a preocupação do Presi
dente que está deixando o posto: não quero deixar ao Presi
dente que vamos eleger votação de matéria constitucional
inconclusa. O Presidente a ser eleito já terá problemas sufi
cientes com a composição do restante da Mesa - que espero
possa expressar a vontade pluripartidária do Plenário - que
determina, com freqüência, negociações penosas e longas.

Por isso, segundo o apelo dos Líderes para que S. Ex~
possam examinar os destaques pendentes, tendo em vista um
critério de prioridade, para que possamos completar a votação
da matéria constitucional.

O Sr. Nelson Marquezelli -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PR~SIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sugiro que
V. Ex~ convoque os Líderes à Mesa para examinarem os desta
ques. Acho que há possibilidade de eliminação. Pelo menos
80% desses destaques são repetitivos. Apelo ao PFL e ao
PMDB para que se dirijam à Mesa e façam a seleção dos
destaques.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem

O SR. PRESIDENloh (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sabe V. Ex. que, pelo meu desejo pessoal- e acredito que
é o desejo de toda a Casa - esta sessão deveria prolongar-se
indefinidamente, para que tivéssemos a presença firme de
V. Ex., presença inteligente e até majestosa, que tem engran
decido esta Casa perante o País. Mas. é evidente que existe
uma razão de fato: a necessidade de atender à convocação
feita por V. Ex', no sentido da realização da eleição da Mesa.

Conversei com o eminente Deputado José Luiz Maia,
bem como com o Deputado Luís Eduardo, que estão de acordo
com a seleção de um destaque para votação e a retirada dos
demais destaques. Creio que há um consenso nesse sentido.
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VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

o artigo5°, destacado, foi aprovado.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Avenir Rosa - Bloco - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - Sim
João Fagundes - B. Democ. - Não
Júlio C-abral- B. PSTR - Sim
Marcelo Luz - B. PSTR - Sim
Ruben Bento - Bloco - Sim.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa aguarda
a presença dos Líderes para que se reduza o número de desta
ques.

O SR. GENEBALDO CORREIA ---:- Sr. Presidente, na
realidade. são dois destaques, um de cada lado, usando a
expressão do Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se for um de
cada lado. talvez seja maior o número de destaques.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra. .
O SR. JOSÉ GENOÍNO (Bloco Parlamentar Democrático

- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei bas
tante breve, até porque vamos ter avotação de um ou dois
destaques. e em seguida V. Ex' convocará os Deputados para
o processo de eleição da Mesa.

Não podia deixar de fazer em meu nome pessoal um
registro que considero importante, porque exerci a Liderança
da minha bancada quando V. Ex' assumiu a Presidência da
Câmara. Nesta sessão que V. Ex~ está presidindo - como
presidiu em vários momentos importan,tes da Casa, com inteli
gência, com espír;,,) de estadista, com isenção democrática
e com coragem política - não podia deixar de registrar pes
soalmente a minha homenagem a V. Ex', como Presidente
da Câmara e como amigo, pois tive oportunidade de exercitar
o confronto desta tribuna e nas negociações presididas por
V. Ex' muitas vezes.

A grande lição que fica é a de que a Presidência da
Câmara, quando eleva politicamente o prestígio da Instituição,
faz com que os Deputados se sintam extremamente bem defen
didos.

Peço licença a V. Ex~ para fazer esse registro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Muito obrigado

a V. Ex" Deputado José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais nenhum Deputado que pretenda votar, está encerrada
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

AIÍlapâ.
Aroldo Góes - B. Democ. - Não
Eraldo Trindade - Bloco - Não
Fátima Pelaes - Bloco - Sim
Gilvan Borges - B. Democ. - Sim
Lourival Freitas - B. Democ. - Sim
Valdenor Guedes - B. ~STR - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Sim
Domingos Juvenil - B. Democ. - Sim
Gerson Peres - Bloco - Sim
Hermínio Calvinho - B. Democ. - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - Sim
José Diogo - Bloco - Sim
Mário Martins - B. Democ. - Sim
Nicias Ribeiro ~ B. Democ. - Não
Osvaldo Melo - Bloco - Sim
Paulo Rocha - B. Democ. - Sim
Paulo Titan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - Sim.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Sim
Beth Azize - B. Democ. - Sim
Euler Ribeiro - B. Demóc: - .sim
Ézio Ferreira - Bloco - Sim
João Thome - B. Democ. - Sim
José Dutra - B. Democ. - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - Sim
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco - Sim
Carlos Camurça - B. PSTR - Sim
Edison Fidélis - Bloco ~ Sim
Maurício Calixto - Bloco - Sim
Nobel Moura - Bloco - B. PSTR
Pascoal Novaes - Bloco - Sim
Raquel Cândido - Bloco - Sim.
Reditário Cassai - Bloco - Sim.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Sim
Célia Mendes - Bloco - Sim
Francisco Diógenes - Bloco - Sim
João Maia - B. PSTR - Sim
João Tota - Bloco - Sim
Mauri Sérgio - B. Democ. .:.. Sim
Ronivon Santiago - B1óco - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Sim
Derval de Paiva - B. Democ. - Sim
Edmundo Galdino - B. Democ. - Sim
Freire Júnior - Bloco - Sim
Hagahús Araújo - B. Democ. - Sim
Leomar Quintanilha - Bloco - Sim
Osvaldo Reis - B. PSTR - Sim·
P~~:o Mourão - Bloco - Sim.

322
80

6
408

Sim
Não
Abstençâo
Total
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Maranhão

César Bandeira - Bloco - Sim
Cid Carvalho - B. Democ. :... Sim
Costa Ferreira - B. PS1R - Sim
Daniel Silva - Bloco ~ Sim .
Eduardo Matias - Bloco....: Sim
Francisco Coelho - Bloco - Sim
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Sim
Jayme Santana - B. Democ. - Sim
João Rodolfo - Bloco - Sim
José Burnett - Bloco - Sim
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Nan Souza - B. PSTR - Sim
Pedro Novais - Bloco - Sim
Ricardo Murad - Bloco - Sim
Roseana Sarney.:.. Bloco - Sim
Sarney Filho - Bloco - Sim.

Ceará

Aécio de Borba - Bloco - Sim
AntÔnio dos Santos - Bloco - Sim
Ariosto Holanda - B. Democ. - Sim
Carlos Benevides - B. Democ. - Sim
Carlos Virgfli.o - Bloco - Sim
Edson Silva - B. Democ. - Sim
Ernani Viana - B. PSTR - Sim
Etevaldo Nogueira - Bloco. - Sim
Gonzaga Mota - B. Democ. - Si!?
Jackson Pereira - B. Demoç. - Sim
José Linhares - B. Democ. - Sim
Luiz Girão - B. Democ. -Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - Sim
Maria Luíza Fontenele - B. Democ. - Sim
Mauro Sampaio - B. Democ. - Sim
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim
Orlando Bezerra - Bloco - Sim
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim
Sérgio Machado - B. Democ. - Si.m
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - .Slm
Vicente Fialho - B. Democ. - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - Sim
Felipe Mendes - Bloco :- Sim
Jesus Tajra - Bloco - SIm .
João Henrique - B. Democ. - Sim
José Luiz Maia - Bloco - Sim
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mussa Demes - B. Democ. - Sim
Paes Landim - Bloco - Sim
Paulo Silva - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Norte

AluÍZio Alves - B. Democ. ..:. Sim
Fernando Freire - Bloco - Sim
Flávio Rocha - Bloco - Sim
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Sim

João Faustino - B. Democ. - Sim
Laíre Rosado - B. Democ. - Sim
Ney Lopes - Bloco - Sim.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloco- Sim
Evaldo Gonçalves - Bloco - Sim
Francisco Evangelista - Bloco - Sim
Ivan Burity - Bloco - Sim .
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Sim
José Luiz Clerot - B. Democ. - Sim
José Maranhão - B. Democ. - Sim
Lúcia Braga - B. Democ. - Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim
Vilal do Rego - B. Democ. - Sim
Zuca Moreira - B. Democ.·- Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Demoe. :- Sim
Fernando Lira- B. Democ. - Sim
Gilson Machado - Bloco - Sim
Gustavo Krause - Bloco - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - Sim
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - Sim
José Moura - Bloco - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim
Maurllio Ferreira Lima - B. Democ. - Sim
Maviael Cavalcanti - BlOCo - Sim
Miguel Arraes - B. Democ. - Sim
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim
Pedro Correa - Bloco - Sim .
Renildo Calheiros - B. Democ. - Sim
Ricardo Fiúza - Bloco - Sim
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire - B. Democ. - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - Sim
Salatiel C..arvalho - B. PSTR - Sim
Sérgio Guerra - B. Democ. - Sim
Tony Gel - Bloco - Sim
Wilson Campos - B. Democ. - Não.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Sim
Augusto Farias - Bloco - Sim
Cleto Falcão - Bloco - Sim
José Thomaz Nonô - B. Democ. - Sim
Luiz Dantas - Bloco - Sim
Mendonça Neto - B. Democ. - Sim
Olavo C..alheiros - B. Democ. - Sim
Roberto Torres - Bloco' - Sim
Vitório Malta - Bloco - Sim.

Sergipe.

Benedito de Figueiredo - S/p - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - Snn
Everaldo de Oliveira - Bloco .... Sim
Jerônimo Reis - Bloco - Sim
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José Teles - Bloco - Sim
Messias Góis - Bloco - Sim
Pedro Valadares - B. PSTR - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Ângelo Magalhães - Bloco - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - Sim
Benito Gama - Bloco"': Sim
Beraldo Boaventura - TI. Democ. - Sim
Clóvis Assis - B. Democ: -' Sim
Eraldo Tinoco - Bloco - Sim'
Félix Mendonça - Bloco - Sim
Geddel Vieira Lima - B. Democ. - Sim
Genebaldo Correia - B. Demoe. - Sim
Haroldo Lima - B. Demoe. - Sim
Jabes Ribeiro - B. Demoe. - Sim
Jairo Azi - Bloco - Sim·
Jairo Carneiro - Bloco - Sim
Jaques Wagner - B. Demoe. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Sim
João Alves - Bloco - Sim
João Carlos Bacelar - Bloco - Sim
Jonival Lucas - Bloco - Sim
Jorge Khoury - Bloco - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - Sim
José Falcão - Bloco - Sim
José Lourenço - Bloco - Sim
Leur Lomanto - Bloco - Sim
Luís Eduardo - Bloco - Sim
Luiz Moreira - Bloco - Sim
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim
Manoel Castro - Bloco - Sim
Marcos Medrado - Bloco - Sim
Nestor Duarte - B. Democ. - Sim:
Pedro lrujo - Bloco - Sim
Prisco Viana - Bloco - Sim
Ribeiro Tavares - Bloco - Sim
Sérgio Brito - Bloco - Sim
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Sim
Tourinho Dantas - Bloco - Sim
Ubaldo Dantas - B. Demoe. - Sim
Uldurico Pinto - B. Democ. - Sim
Waldir Pires - B. Democ. - Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
Agostinho Vàlente - B. Democ. - Sim
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Annibal Teixeira - Bloco"': Sim
Araeely de Paula - Bloco - Sim
Armando Costa - B. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
Camilo Machado - Bloco - Sim
Edmar Moreira - Bloco - Sim
Elias Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri - B. Demoe. - Sim
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim
Getúlio Neiva - Bloco - Sim
Humberto Souto - Bloco - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - Sim

Jrani Barbosa - Bloco - Sim
Israel Pinheiro - Bloco - Sim
João Paulo - B. Democ. - Sim
João Rosa - Bloco - Sim
José Aldo - Bloco - Sim
José Belato - B. Democ. - Sim
José Geraldo - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Sim
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Sim
Leopoldo Be~sone - B. PSTR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Sim
Mário de Oliveira - B. PSTR - Sim
Maurício Campos - Bloco - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim
OdeImo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ. - Sim
Paulo Reslander - Bloco - Sim
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Raul Belém - Bloco - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Ronaldo Perim - B. Democ. - Sim
Samir Tannús - Bloco - Sim
Saulo Coelho - B. Democ. - Sim
Sérgio Ferra - B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda -: B. Democ. - Sim
Sérgio Naya - B. Democ. - Sim
Tarcísio Delgado - B. Democ. - Sim
Tilden Santiago - B. Democ. - Sim
Vittorio Medioli - B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim
zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

Espírito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Sim
Rélvio CasteÚo - B. Democ. .:.. Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
Jório de Barros - B. Democ. - Sim
Lézio Sathler - B. Democ. - Sim
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita Camata - B. Democ. - Sim
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose de Freitas - B. Democ. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Sim
Álvaro Valle - Bloco - Sim
Amaral Netto - Bloco - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - Sim
Artur da Távola - B. Democ. ...; Sim
Benedita da Silva - B. Democ. - Sim
Carlos AI berto Campista - B. Demoe. - Sim
Carlos Lupi - B. Democ. - Sim
Carlos Santana - B. Democ. - Sim
Cidinha Campos - B. Democ. - Sim
Ciro Garcia - B. Demoe. - Sim
Ed(:sio Frias - B. Democ. - Sim
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
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Fábio Raunheitti - Bloco -' Sim
Feres Nader - Bloco - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Sim
Francisco Dornelles - Bloc"o - Sim
Francisco Silva - B. PSTR - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - Sim
Jandira Feghali - B. Democ. - Sim
José Carlos Coutinho - B. Democ. - Sim
José Egydio - Bloco - Sim
José Vicente Brizola - B. Democ. - Sim
Junot Abi-Ramia - 13. Democ. - Sim
Laerte Bastos - B. Democ. - Sim
Luiz Salomão - B. Democ. - Sim
Laprovita Vieira - B. Democ. - Sim
Márcia Cibilis Viana - .B. Democ. - Sim
Marino Clinger - B. Democ. - Sim
Miro Teixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Bornier - Bloco - Sim
Paulo de Almeida - Bloco - Sim
Paulo Portugal - B. Democ. - Sim
Paulo Ramos - B. Democ. - Sim
Regina Gordilho - Bloco - Sim
Roberto Campos - Bloco - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - Sim
Rubem Medina - Bloco - Sim
Sandra Cavalcanti - Bloco - Sim
Sérgio Arouca - B. Democ, - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidney de Miguel - B. Demoe. - Sim
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Dêmoc. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Sim
Wanda Reis - Bloco - Sim.

Sâo Paulo

Airton Sandoval - B. Democ. - Sim
Alberto Haddad - B. PSTR - Sim
Aldo Rebelo - B. Demdc. - Sim
Alofzio Mercadante - B. Democ. - Sim
Armando Pinheiro - Bloco - Sim
Ary Kara - B. Democ. - Sim
Ayres Cunha - Bloco - Sim
Beto Mansur - B. Democ. - Sim
Cardoso Alves - Bloco - Sim
Carlos Nelson - B. Democ. - S.im
Chafic Farhat - Bloco - Sim
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Cunha Bueno - Bloco - Sim
Delfim Netto - Bloco - Sim
Diogo Nomura - Bloco - Sim
Eduardo Jorge - B. Democ. - Sim
Ernesto Gradella - S/p - Sim

.EuclydesMello - Bloco - Sim
Fábio Feldmann - B. Demoe. - Sim
Fábio Meirelles - Bloco - Sim
Fausto Rocha - Bloco - Sim
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Sim
Geraldo Alckmin. Filho - B. Democ. - Sim
Heitor Franco - Bloco - Sim
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Demoe. - Sim

Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
Jose Abrão - B. Democ. - Sim
José Anfbal- B. Democ. - Sim
José Cicote - B. Democ. - Sim
José Dirceu ..... B. Democ. - Sim
José Genoíno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael- Bloco - Sim
José Serra - B. Democ. - Sim
Koyu Iha - B. Democ. - Sim
Liberato Caboclo - B. Democ. - Sim
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Sim
Luiz Gushiken - B. Democ. - Sim
Luiz Máximo - B. Democ. - Sim
Maluly Netto - Bloco - Sim
Manoel Moreira - B. Democ. - Sim
Marcelino Romano Machado - Bloco - Sim
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Sim
Maurici Mariano- B. Democ. - Sim
Mauricio Najer - Bloco - Sim
Mendes Botelho - Bloco - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - Sim
Osvaldo Stecca - B. Democ. - Sim
Paulo Lima - Bloco - Sim
Paulo Novais - B. Democ. - Sim
Pedro PavãO - Bloco - Sim
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Robson Tuma - Bloco - Sim
Tadashi Kuriki - Bloco - Sim
Tuga Angerami - B. Democ. - Sim
Vadão Gomes - Bloco - Sim
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Democ. - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - Sim
Itsuo Takayama - Bloco - Sim
João Teixeira - Bloco - Sim
Joaquim Sucena - Bloco - Sim
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim
Josê Augusto Curvo - Bloco - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
Wellington Fagundes - Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSTR - Sim
Chico Vigilante - B. Democ. - Sim
Jofran Frejat - Bloco - Sim
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Osório Adriano - Bloco - Sim
Paulo Octávio - Bloco - Sim
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Sim.

Goiés

Antônio Jesus - B. Democ. - Sim
AntÔnio Faleiros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Sim
Haly Margon· - B. Democ. - Sim
Jo110 Natal - B. Democ. - Sim
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Luiz Soyer ~B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Sim

.Mauro Borges ~ Bloco - Sim
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Mauro Miranda - B. Democ. - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Sim
Pedro Abrão - B. PSTR - Sim
Roberto Balestra - Bloco - Sim
Ronaldo Caiado - Bloco - Sim
Wilmar Rocha - Bloco - Sim .
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Sim
~ Gomes da Rocha - ~loco -:- Sim.

Mato Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Sim
Flávio Derzi - Bloco - Sim .
George Takimoto - Bloco - Sim
José Elias - Bloco - Sim
Marilu Guimaraes - Bloco - Sim
Nelson Trad - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Paraná

AntOnio Barbara - Bloco -' Sim
Antônio Veno - Bloco;.. Sim
BasOio Villani - Bloco - Sim
Carlos Roberto Massa -.BkJco - Sim
Carlos Scarpelini - B. PSTR .:.. Sim
Delcino Tavares - B. PSTR - Sim
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. - Sim
Edi Siliprandi - B. Democ. - Sim
Élio Dalla-Vecchia - fi. Democ. - Sim
Flávio Aros - B. Democ. - Sim
fvânio Guerra - Bloco -.: Sim .
Joni Varisco - B. Democ. - Sim
José Felinto - B. PSTR - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - Sim
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Sim
Matheus Iensen - Bloco - Sim
Max Rosenmann - Bloco - Sim
Moacir Micheletto - B. Democ. - Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Sim
Otto Cunha - Bloco - Sim
Paulo Bernardo - B. Democ. - Sim
Pedro Tonelli - B. Democ. - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
Reinhold Stephanes - Bloco - Sim
Renato Johnsson - B. PSTR - Sim
Sérgio Spada - B. Democ. .:.. Sim
Werner Wanderer - Bloco - Sim
Wilson Moreira - B. Democ. - Sim.

Santa catarina

Ângela Amin - Bloco - Sim
César Souza - Bloco - Sim
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Sim
Edson Andrino - B. Democ. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Sim
Jarvis Gaidzinski - Bloco - Sim
Luci Choinacki - B. Democ. - Sim
Luiz Henrique - B. Del11Oc. - Sim
Nelson Morro - Bloco -' Sim
.Neuto de Conto - B. Del11Oc. - Sim

Orlando Pachedo - Bloco - Sim
Paulo Duarte - Bloco - Sim
Ruberval Pilotto - Bloco - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim
Vasco Furlan - Bloco - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim
Adroaldo Streck - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Sim
Aldo Pinto - B. Democ. - Sim
Amaury Müller - B. Democ. - Sim
Amo Magarinos - Bloco - Sim
Carlos Azambuja - BlocO,", Sim
Carrion Júnior - B. Democ. - Sim
celso Bernardi -'B1oCO - Sim
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim
Fernando Carrion - Bloco - Sim
Fetter Júnior - Bloco - Sim
Germano Rigotto - B. Democ. - Sim
Hilário Braun - B. Democ. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Sim
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
João de Deus Antunes - Bloco - Sim
José Fortunati - B. Democ. - Sim
Jorge Uequed - B. Democ. - Sim
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Sim
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Nelson Jobim - B. Democ. - Sim
Nelson Proença - B. Demoé. - Sim
Odacir Klein - B. Democ.·- Sim
Osvaldo Bender - Bloco - Sim
Paulo Paim - B. Democ. - Sim
Telmo Kirst - Bloco - Sim
Valdomiro Uma - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Sim
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Sim
Wilson Müller - B. Democ. Sim,

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aguardo a ma
nifestação dos Líderes para a redução do número de destaques
e reitero o apelo ao Plenário para que todos nos mantenhamos
aqui, porque tudo indica que muito em breve iniciaremos
o processo de escolha do novo Presidente.

Percebo que o Plenário está ansioso não por dispensar
o Presidente que sai, mas por acolher o Presidente que chega.

O Sr. José Vicente Brlzola - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA (Bloco Parlamentar
Democrático - RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com respeito a uma nota que distribuí hoje na Câmara dos
Deputados, gostaria de fazer duas retificações: Primeiro quero
dizer que não sou porta-voz do meu pai. Os conceitos ali
emitidos são meus, e somente meus. Segundo, gostaria de
retratar-me a respeito do ataque pessoal que fiz à figura do
nobre Deputado Odacir Klein. A emoção falou mais que a
razão. Sou um Deputado de primeiro mandato e tenho a
humildade de retratar-me pelo último parágrado daquela nota.
(Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
aos Líderes e aos Deputados que apresentaram destaques
que compareçam à Mesa para uma tentativa de entendimento
no intuito de reduzir o número de destaques. (Pausa.)

A Mesa acredita que a negociação que se desenvolve
no momento poderá acelerar bastante o processo de decisão,
de maneira que peço a paciência do Plenário. O tempo que
aparentemente se perde será compensado pelo entendimento,
com o que poderemos reduzir as votações a um número razoá
vel.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ tem
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda tínhamos
alguns destaques, mas assumimos aqui, de público, o compro
misso com o Líder do Governo, Deputado Roberto Freire,
de tentarmos equacionar esse problema quando da votação
no Senado. Por essa razão, estamos retirando os destaques
de nossa autoria, para facilitar o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ retirou
todos os destaques de sua autoria?

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - Sim, Sr. Presidente. Retirei
os destaques de minha autoria, já que assumi, de público,
com o Líder do Governo, um compromisso de tentarmos equa
cionar parte de um problema que consideramos da maior
importância quando da votação no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Deputado
José Luiz Maia retirou todos os destaques, com reconheci
mento do Plenário.

O Sr. Genebaldo Correia-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
já há um entendimento do PFL, que retira todos os seus
destaques, permanecendo somente o de n9 27. Há também
um entendimento do PDT, que retira todos os seus destaques,
ficando apenas a questão referente às estatais. Faço então
um apelo ao PT, especialmente ao nobre Deputado Hélio
Bicudo, que apresentou dois destaques, para que retire um
deles, e nós teríamos três votações apenas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de destaque n9 27 de cujo conteúdo o Sr. Secre
tário dará conhecimento ao Plenário.

(É lido o seguinte:)

Destaque n9 27
"Requeiro, na forma do que dispõe o art. 161,

I, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do dispositivo constante do art. 19 da Proposta
de Emenda à Constituição n9 48-C, de 1991, e referente
ao art. 159, § 19, da Constituição Federal."

"Art. 159. . .
§ 19 Para efeito de cálculo da entrega a ser efe

tuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á
a parcela da arrecadação do Imposto de Renda e pro
ventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre

rendimentos pagos, a qualquer título, pela União, suas
autarquias e pelas fundações que instituir e mantiver,
bem como a parceià da arrecadação pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos ter
mos do disposto nos arts. 157, I, e 158, 1."

Assina o Deputado Luís Eduardo - Bloco Parla
mentar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço aos Srs.
Deputados que tomem seus lugares nas bancadas, para que
se inicie a votação do Destaque n9 27 - dispositivo constante
do art. 19 da Proposta de Emenda à Constituição n° 48 
C, de 1991 - de autoria do Deputado Luís Eduardo.·

Em votação o Destaque n9 27, do Deputado Luís Eduar
do, que requer votação em separado do art. 19 da Proposta
de Emenda à Constituição. O destaque se destina a suprimir
o § 19 do art. 159 - fls. 3 do avulso.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do Governo encaminha o voto "sim", pela manu
tenção do texto.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT encaminha o voto "sim", pela manutenção do texto.

. --
O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, no PFL a questão é
aberta. O Líder vota "não".

O SR. SÉRGIO GAUDENZI (Bloco Parlamentar Demo
crático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT encaminha o voto "sim".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSB vota "sim".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "não".

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do
B encaminha o voto "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota
"não", porque a matéria diz respeito ao Fundo de Participação
dos Estados e Municípios, que será reduzido em alguns mi
lhões de dólares.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem assento em seus lugares, para
que se dê início à votação nominal pelo processo eletrônico.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria, pelo sistema eletrônico.

(Processo de votação.)
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VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

O SR. PRESIDENTE - A Mesa vai anunciar o resul
tado da votação.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - Sim
Júlio Cabral - B. PSTR - Não
Marcelo Luz - B. PSTR - Sim.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Sim
Beth Azize - 13. Demnc. - Sim
Euler Ribeiro - B. Democ. - Sim
Ézio Ferreira - Bloco - Sim
João Thome - B. Democ. -. Sim
José Dutra - B. Democ: - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - Sim.

RondÔnia

Antônio Morimoto - Bloco - Sim
Carlos Camurça - B. PSl'R - Não
Edison Fidélis - Bloco - Sim
Maurício Calixto - Bloco - Não
Pascoal Novaes - Bloco - Não
Raquel Cândido - Biocq - Sim
Redilário CassoI - Bloco - Não..

291
118

5
414

A matéria destacada, foi rejeitada.

Sim
N~o

Abstenção
Total

VOTARAM:

Amapá

Aroldo Góes - B. Democ. - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - Não
Fátima Pelaes - Bloco - Sim
Gilvan Borges - B. Democ. - Sim
Lourival Freitas - B. Democ. - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco·- Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - Não
Valdenor Guedes - B. PSTR - Não.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Sim
Domingos Juvenil- B. Democ. - Sim
Gerson Peres - Bloco - 'Sim
Hermínio Calvinho - B. Democ: - Sim
José Diogo - Bloco - Não
Mário Chermont - B. PSTR - Não
Mário Martins - B. Democ. - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Não
Paulo Rocha - B. Democ. - Sim
Paulo Titan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - 'Sim
Valdir Ganzer - B. Democ.

o SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS votará "não",
mantendo o texto.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o Deputado Gerson
Peres cometeu um equívoco, mas votaremos "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que ainda não votaram queiram fazê-lo nos postos avul
sos.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
do PSDB é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que se encontrem nas demais dependências
da Casa que acorram ao plenário, porque a votação é nominal.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer uma solicitação a V. Ex' Houve, por parte
de algumas Lideranças, preocupação em agilizar a votação
da Presidência e dos demais membros da Mesa da Câmara
dos Deputados. Seria muito importante que, depois de encer
rallo este processo de votação, os Srs. Parlamentares permane··
cessem em plenário, a fim de agilizarmos os nossos trabalhos.
Estamos perdendo muito tempo, porque se trata de matérias
polêmicas, que necessitam de quorum alto.

Sr. Presidente, se todos os Srs. Deputados que estão
votando agora permanecerem em plenário, acredito que, com
dois ou três novos destaques, poderemos encerrar os pontos
polêmicos e a votação da emenda constitucional.

Portanto, solicito aos Srs. Deputados que permaneçam
em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa secunda
o apelo de V. Ex' e lamenta não poder mandar fechar as
po '1S do plenário, depois que todos aqui estiverem, natural
m"

A Mesa vai ene errar a votação, <1, 'Iorando que o número
de Deputados tenl.a decrescido sensivelmente. Hoje é uma
terça-feira; vota-se uma emenda constitucional. Esse é o nosso
trabalho. Lamento que o.. :""Ul'l GJleja despencando no meio
da tarde de um dia útil de trabalho. (Pausa.)

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavnl
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas lembrar que a Liderança do Governo encaminha
o voto "sim".
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Acre

i\dclaidc Neri - B. Dembc. - Sim
Célia Mendes - Bloco - Não
Francisco Diógenes - Bloco - Sim
João Maia - B. PSTR - Sim
João Tota - Bloco - Sim
Mauri Sérgio - B. Democ. - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantins

DarcI Coelho - Bloco - Sim
Ocrval de Paiva - B. Democ. - Sim
Edmundo Galdino - B. Democ. - Sim
Hagahús Araújo - B. Dcmoc. - Sim
Osvaldo Reis - B. PSTR - Não.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Sim
Cid Carvalho - B. Democ. - Sim
Costa Ferreira - B. PSTR - Não
Daniel Silva - Bloco - Não
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Francisco Coelho - Bloco - Não
Haroldo Sabóia - B. Deinoc. - Sim
Jayme Santana - B. Democ. - Sim
João Rodolfo - Bloco - Não
José Bumett :.... Bloco - Sim
José Carlos Sabóia - B. Democ. - Sim
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sfm
Nan Souza - B. PSTR - Não
Pedro Novais - Bloco - Sim
Roseana Sarney - Bloco -' Sim
Sarney Filho - Bloco - Sim.

Ceará

Carlos Benevides - B. Democ. - Não
Carlos Virgfiio - Bloco - Não
Edson Silva - B. Democ. - Sim
Ernani Viana - B. Democ. - Sim
Etevaldo Nogueira - Bloco - Sim
Gonzaga Mota - B. Democ. - Sim
Jackson Pereira - B. Democ. - Sim
José Unhares - :a. Democ. - Não
Luiz Girão - B. Democ. - Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - Sim
Mauro Sampaio - B. Democ. - Sim
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim
Orlando Bezerra - Bloco - Sim
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim
Sérgio Machado - B. Democ. - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Sim
Vicente Fialho - B. Democ. - Sim.

Pial:!f

B. Sá - Bloco - Não
Ciro Nogueira - Bloco - Não
Felipe Mendes - Bloco - Não
João Henrique - B. Democ. - Sim
José Luiz Maia - Bloco - Não

Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mussa Demes - B. Democ. - Não.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B~ Democ. - Sim
Fernando Freire - .Bloéo - Não
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - Sim
Ney Lopes - Bloco - Sim.

Paraíba

Efraim Morais -BlOCo - Sim
Francisco Evangelista - S/p - Não
Ivandro Cunha Lima- B. Democ. - Não
José Luiz Clerot - B. Democ. - Não
José Maranhão - B. Democ. - Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Não
Vital do Regq - B. Democ. - Sim
Zuca Moreira - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Lira- B. Democ. .,.. Sim
Inocêncio Oliveira - Blocq - Sim
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - Sim
José Moura - Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim
Maviael Cavalcanti - Bloco - Sim
Miguel Arraes - B. Democ. - Sim
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - Não
Pedro Corrêa - Bloco - Sim
Renildo Calheiros - B. Democ. - Sim
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire -.B. Democ. - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - Não
Tony Gel - Bloco - SimI
Wilson C'~mpos - B. Democ. - Sim.

Alagoas
Antônio Holanda - Bloco - :::im
Cleto Falcão - SjP - Sim
Jilsé Thomaz Nonô - B. D":moc. - Sim
Luiz Dantas - Bloco - Sim
Roberto Torres - Bloco - ~im

Vitória Malta - Bloco - Não..

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/P - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - Sim
Everaldo de Oliveira - alOCO - Sim
Jerônimo Reis - Bloco...:. Nao
José Teles - Bloco - Não
Messias Góis - Bloco - Não
Pedro Valadares - B. pS~rR - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim
Ângelo Magalhães - Bloco - Não
Benito Gama - Bloco - Sim



2666 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Fevereiro de 1993

Beraldo Boaventura - B. Democ. - Sim
Clóvis Assis - B. Democ. - Sim
Eraldo Tinoco - Bloco ~NãQ
Félix Mendonça - Bloco - Sim
Genebaldo Correia - B. Democ. ''''; Sim
Jabes [{[beiro - B. Dcmoc. - Sim '
Jairo Azi - Bloco - Não '
Jairo Carneiro - Bloco - Não
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim
João Almeida - B. Democ. - Sim
João Alves - Bloco - NflÓ .
Jonival Lucas - Bloco - Não'
Jorge Kll0ury - 13loco - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - Não
José Lourenço - Bloco - Não'
Leur I.omanto - Bloco - Nãb
Luís Eduardo - llloco - Não
Luiz Moreira - Bloco - Não
Luiz Viana Neto - Bloco - Nãq
Manoel Castro - Bloco - Não
Marcos Medrado - Bloco - Não
Nestor Duarte - B. Democ. .:.. Sim
Pedro Irujo - Bloco - Sim
Prisco Viana - Bloco - Não
Sérgio Brito - Bloco - Não
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Sim
Tourinho Dantas - Bloco - Não
lJldurico Pinto - B. Democ. - Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
Agostinho Valente - B. Democ. - Sim
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Annihal Teixeira - Bloco -'Sim
Aracely de Paula - Bloéo - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
Camilo Machado - Bloco..,; Sim
Edmar Moreira - Bloco - Sim
Elias Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri - B. Democ. - Sim
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Dcmoc. - Sim
Iral'1l Barbosa - Bloco - Sim
Israel Pinneiro - Bloco - Sim
João Paulo - B. Democ. - Sim
José Belato - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Sim
José Ulisses de Oliveira:" Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Não
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Abstenção
Maurício Campos - Bloco -' Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim
Odelmo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ. - Sim
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Raul Belém - Bloco - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Ronaldo Perim - B. Democ. - Sim

Samir Tannús - Bloco - Sim
Saulo Coelho - B. Democ. - Sim
Sérgio Ferrara - -B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda - B. Democ. - Sim
Tarcísio Delgado - B. Democ. - Sim
Tilden Santiago - B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim
zaire Rezende - B. Democ. - Não.

Espfrito Santo

Armando Viàla - B. Demàc. - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Sim
Hélvio CastelIo - B. Democ. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
Jório de Barros - B. Democ. - Sim
Lézio Sathler - B. Democ. ..:. Sim
Nilton Baiano - B. Demoé. - Sim
Rita Camata - TI. Democ. - Sim

'Roberto Valadão - B. Democ. - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral .- Bloco - Não
Artur da Távola - B. Democ. - Sim
Benedita ela Silva - B. Demoe. - Sim
Carlos Alberro Campista - B. Demoe. - Sim
Carlos Lupi - B. Dcmoe. - Sim
Carlos Santana - B. Democ. - Sim
Cidinha Campos :- B. Demoe. - Sim
Ciro Garcia - B. Dcmoc. - Abstenção
Edésio Friar. - B. Democ. - Sim
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
Francisco Dornelles - Bloco - Sim
Francisco Silva - B. PSTR - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - Sim
José Vicente Brizola - B. Democ. - Sim
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim
Laerte Bastos - B. Democ. - Sim
Laprovita Vieira - B. Democ. - Sim
IvIiro Teixeira - B. Democ. - Sim
Nelson Bornier - Bloco - Não
Paulo Portugal - B. Democ. - Sim
Paulo Ramos - B. Democ. .., Sim
Robeno Campos - Bloco 7' Sim
Roberto Jefferson - Bloco - Não
Rubem Medina - Bloco - Sim
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não
Sérgio Cury - B. Democ. - Sim
Sidney de Miguel - B. Democ. - Sim
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim
Vladimir Palmeira - B. Democ. - Sim

Sâo Paulo

Airton Sandovnl - B. Democ. - Sim
Alberto lladdad - B. PSTR - Não
Aldo Rebelü - B. Democ. - Sim
Aloízio Mercadame - B. Democ. - Sim
Ary Kara - B. Democ. - Sim
Ayres Cunha - Bloco - Sim
Beto Mansur - B. Democ. - Sim
Cardoso Alves - Bloco - Sim
Carlos Nelson - B. Democ. - Não
Chafic Farhat - Bloco - Não
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Chico Amaral - B. Democ. - Não
Delfim Netto - Bloco - Não
Diogo Nomura - Bloco..,. Sim
l:uuélrdo Jorge - B. Uemoc. - Sim
Ernesto Gradella - S(P - Abstenção
Euclydes Mello - Bloco - Sim
Fábio Feldmann - B. Democ. - Sim
Fausto Rocha - Bloco - Não
Florestan Fernandes - B. Democ. - Sim
Gastone Righi - Bloco - Sim
Geraldo Alckmin Filho':' B. Democ. - Sim
Heitor Franco - Bloco - Não .
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Democ. - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
Jose Abrão - B. Democ. - Sim
José Aníbal - B. Democ. - Sim.
José Cicote - B. Democ. - Sim
José Dirceu - B. Democ. - Sim
José Genoíno - B. Democ. - Sim
José Maria Eymael- Bloco - Não
José Scrra - B. Democ. - Sim
Koyu lha - B. Democ. - Sim
LiberalO CAlboclo - B. Democ. - Sim
Luiz Carlos Santos - B. Democ. - Sim
Luiz Gushiken - B. Democ: - Sim
Luiz Máximo - B. Democ. - Sim
Maluly Nel10 - Bloco - Sim
Manod Moreira - B. Demec. - Sim
Marcelino Romano Machado·- Bloco - Não
Marcelo Barbieri - B. Democ. - Sim
Maurici Mariano - J3. Uemoc. - Sim
Mauricio Najar - Bloco - Não
Mendes Botelho - Bloco - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - Sim
Paulo Novaes - B. Democ. - Sim
Pedro Pavão - Bloco - Não
Roberto Rollemberg - B. Demàc. - Sim
Robson Tuma - Bloco - Sim
Tadashi Kuriki - Bloco - Sim .
Tuga Angerami - B. Democ. - Sim
Vadão Gomes - Bloco - Não
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - n. Democ. - Não.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - Não
ltsuo Takayama - Bloco - Sim
João Teixeira - Bloco - Não
Joaquim Sucena - Bloco - Sim
Jonas Pinheiro - Bloco - Não
José Augusto Curvo - Bloco - Sim
Rodrigues Palma - Bloco -·Não
Wellinglon Fagundes - :Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - TI. PSTR - Não
Chico Vigilante - B. Demoe. - Sim
Jofran Frejat - Bloco - Não
Maria Laura - B. Democ. - Sim
Osório Adriano - Bloco - Não

Paulo Octávio - Bloco -' Não
Sigmaringa Seixas - B. Democ. "- Sim.

Goiás

Antônio Faleiros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Não
Haley Margon - B. Democ. - Sim
João Natal - B. Democ. - Sim"
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Luiz Soyer - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Não
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Não
Pedro Abrão - B. PSTR - Sim
Roberto Balestra - Bloco - Não
Ronaldo Caiado - Bloco - Não
Wilmar Rocha - BlOCo - Sim
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Sim
~ Gomes da Rocha - Bloco - Sim.

M!ito Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Sim
Flávio Derzi - Bloco - Não
Jose Elias - Bloco - Sim
Nelson Trad - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Paraná

Antônio Uenb - Bloco - Não
Basílio Villani - Bloco - Não
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Não
Delcino Tavares - B. PSTR - Não
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. :.. Sim
Edi Siliprandi - B. Democ: - Abstenção
Élio Dalla-Vecchia - B. Democ. - Não
Flávio Arns - B. Democ. - Sim
Ivânio Guerra - Bloco - Não
Joni Varisco - B. Democ. - Sim
Luiz C.arlos Hauly - B. PSTR - Não
Matheus Iensen - Bloco - Não
Max Rosenmann - Bloco - Sim
Moacir Micheletto - B. Democ. - Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - N1io
Olto Cunha - Bloco - N1io
Paulo Bernardo..:. B. Democ. - Sim
Pedro Tonelli - B. Democ. - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - N1io
Reinhold Stephanes - Bloco - Não
Renato Johnsson - B. PSTR - N1io
Sérgio Spada - B. Democ. - Sim
Werner Wanderer - Bloco - Não
Wilson Moreira - B. Democ. - Sim.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Não
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Não .
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Luiz Henrique - B. Democ. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Não
Neuto de Conto - B. Democ. - Sim
Orlando Pachedo - Bloco - Não
Ruberval Pilotto - Bloco - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim
Adroaldo Streck - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Não
Aldo Pinto - B. Democ. - Sim
Amaury Müller -. B. Democ. - Sim
Amo Magarinos - Bloco - Não
Carlos Azambuja - Bloco - Não
Carrion Júnior - B. Democ. - Sim
Celso Bernardi - Bloco - N110
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim
Fernando Carrion - Bloco - N110
Fetter Júnior - Bloco - Não
Germano Rigotto - B. Democ. - Sim
Hilário Braun - B. Democ. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
J0110 de Deus Antunes - Bloco - Não
Jorge Uequed - B. Democ. - Sim
José Fortunati - B. Democ. - Sim
Luís Roberto Ponte - B: Democ. - Sim
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Nelson Jobim - B. Democ. - Sim
Nelson Proença - B. Democ. - Sim
Odacir Klein - B. Democ. - Sim
Osvaldo Bender - B. Democ. - Não
Paulo Paim - B. Democ. - Não
Valdomiro Lima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - N110
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Sim
Wilson Müller - B. Democ. - Sim.

o Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem Y. Ex'
a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero manifestar minha
preocupação no que diz respeito ao andamento desta sessão
e à realização da sessão especial destinada à eleição da nova
Mesa.

O art. 7º do Regimento Interno estabelece, no seu inciso
lU, que a eleição dos membros da Mesa será realizada através
de cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada uma
somente o nome do votado e o cargo a que concorre, embora
seja um só o ato de votação para todos os cargos.

Ora, Sr. Presidente, já passa das 17h e Y. Ex' ainda
tem sobre a mesa vários pedidos de destaque. Considerando
que vamos ter de votar, de uma só vez, em duas umas, para
Presidente e demais cargos da Mesa, e isso vai demandar
muito tempo, não seria correto que esta sessão fosse interrom
pida para que se fi~esse a eleição da Mesa, e após a mesma
- já os trabalhos, natural e lamentavelmente, com nova dire
ção - se retomasse o processo de votação dos destaques

restantes relativos à emenda à Constituição ora objeto de
deliberação? (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Pris
co Viana, quero reiterar a preocupação de deixar a mesa
limpa para o nosso colega que aqui vai chegar ainda hoje,
e que não tenha S. Ex' de enfrentar, além da votação para
composição da Mesa Diretora, também a apreciação de uma
emenda à Constituição.

O SR. PRISCO VIANA - Mas veja bem, Sr. Presidente,
se V. Ex' iniciar e concluir o processo de votação na mesma
oportunidade, vamos varar a madrugada para eleger os demais
membros da Mesa. Além disso, o Regimento Interno estabe
lece que a sessão para eleger a Mesa Diretora seja iniciada
às 15 horas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sr. Deputado,
questões de ordem relativas a outra votação serão decididas
na sessão respectiva.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa procla
ma a prejudicialidade do Destaque n" 28, do Deputado Luiz
Carlos Hauly.

Reitero, enfaticamente, o apelo aos Srs. Deputados para
que permaneçam em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de Destaque nº 29 de cujo teor o Sr. Secretário
dará conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte
Requerimento de Destaque n" 29:

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado do § 2" e seus inci
sos do art. 173 da Constituição Federal, constante da
Proposta de Emenda Constitucional n" 48, de 1991 
Substitutivo adotado pela Comissão Especial."

Assinam: Deputado Aldo Rebelo, PC do B; Eden Pedro
so, PDT e Hélio Bicudo, PT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria destacada.

"Art. 173.

§ 2° As empresas públicas e as sociedades de eco
nomia mista:

I - não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado;

IJ -nos termos de lei complementar, estão sujei
tas à falência ou concordata, cabendo ao Chefe do
Poder Executivo da administração a que estejam vincu
ladas, designar o síndico ou o comissário.

O Sr. Aldo Rebelo - Sr. Presidente, peço a palavra como
autor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem Y. Ex'
a palavra.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
-SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero expli
car que antes de se tratar de uma questão de mérito não
se deve dividir este Plenário entre aqueles que são favoráveis
e aqueles que são contrários à falência de tal ou qual empresa
estatal. Além disso, não podemos estender a Lei das Falências
a todas as empresas estatais, pois algumas delas são essenciais
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ao setor de pesquisa, outras são empresas estratégicas e que
não estão no domínio da iniciativa privada. Na nossa opinião,
seria um ato temerário.

O nosso destaque propõe a manutenção do texto constitu
cional e que se trate dessa matéria brevemente, na revisão
da Constituição. Por esta razão, peço aos colegas o voto "não".

Sr. Presidente, o PC do B vota "não".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Partido dos Trabalhadores não é contra a falência e concor
data das estatais. Ao contrário, entendemos que o assunto
deve ser profundamente discutido. Não aceitamos que esse
mecanismo seja incluído no texto constitucional juntamente
com a matéria relativa ao ajuste fiscal. Queremos discutir
com o Governador, de forma ampla, sobre a gestão das empre
sas estatais, o que significa também discutir a falência e concor
data.

Por isso, apoiamos o DVS e somos pela retirada do texto.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB manifestou a
sua posição no primeiro turno, e queremos esclarecê-la à Casa.
Há um erro das ditas esquerdas, daqueles que querem defen
der o Estado, ao tentar negar às estatais o direito à falência
e à concordata. O dispositivo que as submete à falência e
à concordata é bom para as estatais, pois vai permitir que
o Estado lhes dê atenção.

Nenhum governante permitirá que uma estatal quebre,
vá à falência, porque ele, representando os acionistas e a
diretoria, poderá ser responsabilizado também por crime fali
mentar. Hoje, o governante abandona a estatal à sua sorte,
já que ela não pode quebrar, não pode falir. Ela fica, em
verdade, insolvente, aumentando apenas o déficit público.
Estando sujeita à falência e concordata, será possível sua recu
peração econômica, ou então haverá a intervenção do Estado
para sua liquidação. É o que se quer.

Votamos "sim", pela manutenção do texto.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é preciso que se diga que, mantendo o texto como se votou
no primeiro turno, se admitirá a falência e a concordata das
estatais nos termos da lei complementar. Esta Casa terá que
examinar aqui uma lei complementar disciplinando esta ma
téria.

Portanto, não será qualquer estatal que estará sujeita
à falência e concordata, nos termos da lei complementar.
Por isso, o PMDB é a favor da manutenção do texto. O
voto é "sim".

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo Direito
Comercial, tanto a falência quanto a concordata são remédios
colocados à disposição da entidade jurídica. Essa emenda à
Constituição estende também às estatais este remédio previsto
na legislação comercial brasileira.

E verdade que, na forma original, como tinha sido pre
visto, isto poderia representar um remédio amargo e preju
dicar as próprias estatais. Como está prevista a figura da lei
complementar, o nosso voto é pela manutenção do texto.
Portanto, é "sim".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL já se
manifestou no primeiro turno, - de acordo com o liberalismo

do partido e a doutrina que segue - favorável ao tratamento
idêntico à empresa privada e à estatal.

Não há razão alguma para que a empresa estatal não
se beneficie do mesmo tratamento do regime de falências
e concordatas.

Portanto, o voto dG PL é "sim".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PSDB encaminha o voto "sim", respeitando posições diver
gentes na bancada.

Quero esclarecer que esta nossa posição visa fortalecer
a administração das estatais, pois na medida em que elas
possam estar sujeitas à falência, a pedido de concordata, essas
empresas deverão ser melhor administradas. Evitaremos, in
clusive, políticas de arrocho de preços que levam as empresas
a uma situação difícil e forçam o contribuinte a cobrir esta
diferença.

Portanto, esta medida dever ser sucedida por uma lei
complementar que permitirá a discussão aqui levantada por
muitos. Companheiros do PT e do PDT disseram que precisa
riam discutir o assunto mais adiante. A lei complementar
permitirá isso.

Portanto, o PSDB vota ·'sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL, por motivos
óbvios, vota "sim".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
o PSB entende que é inadequado tratar deste assunto relativo
ao ajuste fiscal e encaminha o voto "não".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador) - Sr. presidente, o PDT
vota "não".

O SR LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar 
PSTR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota
"sim", pela manutenção do texto.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco Parlamentar De
mocrático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PPS vota '·sim".

O SR. ROBERTO FREITE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revis~o do orador.) - Sr. Presidente,
o Governo encaminha a manutenção do texto, votando, por
tanto, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem assento nas bancadas, para que
se inicie a votação nominal.

(Processo de votação)

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE «Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.



2670 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Fevereiro de 1993

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

A matéria destacada foi rejeitada. (palmas.) Prejudica
do o destaque do Sr. Deputado Ernesto Gradella.

O SR. PRESIDENTE (Ibsem Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VO'J;\R.AM :

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. presidente. lembro aos Deputados
do Bloco que estão chegando agora que esse dispositivo é
extremamente salutar. Portanto, o voto é "sim". para man
tê-lo no texto.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V.Ex·
a palavra.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS encaminhou
o voto "sim".

294
110

4
408

SIM
Não
ABS'ffiNÇÃO
TOTAL

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - Não
João Fagundcs - B. Dcmoc. - Sim
Júlio Cahral- R. l)~;;TR - Sim
Marcelo I.uz - R. PSTR - Sim
Ruben Bento - Bloco - Sim.

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - Sim
Gilvan Borges - B. Democ. - Não
Lourival Freitas - B. Democ. - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - Sim
Valdenor Guedes - B. PSTR - Não.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Sim
Domingos Juvenil- B. Democ. - Sim
Gerson Peres - Bloco - Sim
Giovanni Queiroz - B. Democ. - Não
Hermfnio Calvinho - B. Democ. - Não
Hilário (',oimbra - Bloco - Sim
José Diogo - Bloco - Sim
Mário Martins - B. Democ. - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Sim
Paulo Rocha - B. Democ. - Não
Paulo 1ítan - B. Democ. - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Não
Valdir Ganzer - B. Democ. - Não.

o Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Moreira,
3~ Suplente de Secretário.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está encerrada
a votação (Palmas.)

o SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembra
mos aos Deputados do PDT que o voto é "não".

O Sr. Mendes Ribeiro - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem V. ex' a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer um apelo às Lideranças desta Casa. Estamos vo
tando desde as lOh; são 17h15min e. durante todo o tempo
consumido aqui, escutou-se, com muito prazer, a repetição
infindável dos mesmos discursos das mesmas pessoas. Creio
que. numa discussão sobre emenda à Constituição. a repetição
incessante e monótona é até mesmo um desprestígio aos Depu
tados que ficam ouvindo. Nenhum Deputado vem a esta Casa
sem ter estudado a fundo proposta de emenda. Que o Líder
encaminhe "sim" ou "não". é obfigação de S. Ex' Agora,
a cada vez que se votar uma emenda ter de ouvir catilinárias
repetitivas, parece-me demasia, quando estamos prestes a ele
ger a Mesa. (Palmas.) Pode até ser uma observação antipática,
mas não é desrespeitosa. Ela é feita da planície para aqueles
que - me parece - tiram proveito exagerado de uma despro
positada mania de falar. (Palmas.)

O Sr. Nelson MarquezeIli - Sr. Presidente. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. NÉLSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Peço aos Srs. Deputados
,que agilizem a votação, porque temos ainda mais quatro desta
ques para votar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A menos que
haja alguma desistência e o número diminua.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. lembro aos Deputados
do Bloco que estão chegando agora que o voto é "sim", para
a manutenção do texto.

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. também
gostaria de lembrar aos Deputados que estão votando agora
que o voto é "não". em defesa do patrimônio público nacional.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
lembramos aos Parlamentares do PT e à Casa que o Partido
dos Trabalhadores não é contra falência e concordata de esta
tais. Desejamos que esta matéria seja exaustivamente discu
tida em projeto de lei e, principalmente, que se discuta a
gestão plena das estatais e não apenas falência e concordata.
O voto é "não".
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Amazonas

Átila Tin~ - Bloco - Sim
Beth Azize - B. Democ. - Não
Euler Rihciro - B. Democ. - Sim
Ézio Ferreira - Bloco - Sim
João Thome - B. Democ. - Sim
José Dutra - B. Democ. - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - Sim
Ricardo Morae~ - B. Democ. - Não.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco - Sim
Carl~ Camurça - B. PSTR - Sim
Edison Fidélis - Bloco - Sim
Maurício Calixto - Bloco - Sim
Pascoal Novaes - Bloco - Sim
Raquel ClIndido - Bloco - Sim
Reditário Cassol - Bloco - Sim.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Sim
Célia Mendes - Bloco - Sim
Francisco Diógenes - Bloco - Sim
Jotio Maia - B. PSTR - Sim
João Tota - Bloco - Sim
Mauri Sérgio - B. Democ. - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Sim
Derval de Paiva - B. Democ. - Sim
Edmundo Galdino - B. Democ. - Não
Leomar Ouintanilha - Bloco - Sim
Osvaldo Reis - B. PSTR - Sim.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Sim
Cid C.arvalho - B. Democ. - Sim
Costa Ferreira - B. PSTR - Sim
Daniel Silva - Bloco - Sim
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Francisco Coelho - Bloco - Sim
Haroldo Sabóia - B. Democ. - Não
Jayme Santana - B. Democ. - Sim
Jo.'\o Rodolfo - Bloco - Sim
José Carl~ Sabóia - B. Democ. - Não
José Reinaldo - Bloco - Sim
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Nan Souza - B. PSTR - Sim
Pedro Novais - Bloco - Sim
Ricardo Murad - Bloco - Sim
Roseana Sarney - Bloco - Sim
Sarney Filho - Bloco - Sim.

Ceará

Antônio dos Santos - Bloco - Sim
Ari~to Holanda - B. Democ. - Não
Carlos Virgfiio - Bloco - Sim
Edson Silva - B. Democ. - Não
Brnani Viana - B. Democ. - Sim

Etevaldo Nogueira - Bloco - Sim
Gonzaga Mata - B. Democ. - Não
Jackson Pereira - B. Democ. - Sim
José Jinhares - B. Democ. - Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - Não
Maria r.uíza Fontenele - B. Democ. - Não
Mauro Sampaio - B. Democ. - Sim
Moroni Torgan - B. Democ. - Não
Orlando Bezerra - Bloco - Sim
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim
Uhiratan Aguiar - B. Democ. - Sim
Vicente Fialho - R Democ. - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Sim
Ciro NogueIra - Bloco - Sim
Felipe Mendes - Bloco - Sim
Jesus Tajra - Bloco - Sim
João Henrique - B. Democ. - Sim
José Luiz Maia - Bloco - Sim
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Paulo Silva - B. Democ. - Não.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - B. Democ. - Sim
Fernando Freire - Bloco - Sim
Flávio Rocha - Bloco - Sim
Henrique Eduardo Alves - B. Democ. - Sim
Ney Lopes - Bloco - Sim.

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloco - Sim
Evaldo Gonçalves - Bloco - Sim
Francisco Evangelista - S/p - Sim
Ivan Burity - Bloco - Sim
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Sim
José Maranhão - B. Democ. - Sim
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim
Vital do Rego - B. Democ. - Não
Zuca Moreira - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Não
Fernando Lyra - B. Democ. - Não
Gustavo Krause - Bloco - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - Sim
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - Sim
José Moura - Bloco - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Não
Maunlio Ferreira Lima - B. Democ. - Sim
Maviael C.avalcanti - Bloco - Sim
Miguel Arraes - B. Democ. - ~ão

NiL'lOn Gibson - B. Democ. - SIm
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim
Pedro C..orrea - Bloco - Sim
Renildo Calheir~ - B. Democ. - Não
Ricardo Fiúza - Bloco - Sim
Roberto Franca - B. Democ. - Não
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Roberto Freire - B. Democ. - Sim
Roherto Magalhães - Bloco .,..Sim
Tony Gel - Bloco - Ahstenção' , .
Wilson Campos - B. Democ.'- Sim.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Sim
Augusto Farias - Bloco - Não
José Thomaz Nonô - B. Democ. ~ Não
Vitório Malta - Bloco - Sim.

Sergipe, ,

Benedito de Figueiredo - SjP - .Ni'io
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Oom:alves - Bloco - Sim
I~vernldo de' Oliveira - Bloco - Sim
JerÔnimo Reis - Bloco - Sim
José Teles - Bloco - Sim
Messins C;óis - Bloco - Sim '
Pedro Vnlndnres - B. PS'IR - Não.

Bahia

Alcides Moclesto - B. Democ. - Não
Ângelo Magnlhães - Bloco - Sim
Benito Gama - Bloco - Sim
Beraldo Boaventura - B. Denioc; - Ni'io
Clóvis Assis - B. Democ. - Não
Eraldo Tinoco - Bloco - Sim
Félix Mendonça - Bloco - Sim
Genehaldo Correia - B. Democ. - Sim
Haroldo Tima - B. Democ. - Não
Jares Riheiro - B. Democ. - Não
Jairo Azi - Bloco - Sim
João Almeida - B. Demnc. - Sim
Jorge Khoury - Bloco - Sim
José Falcão - Bloco - Sim
José l.ourenço - Bloco - Sim
Leur Lomanto - Bloco - Sim
Luf.'l Eduardo - Bloco - Sim
Luiz Moreira - Bloco - Sim
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim
Manoel Castro - Bloco - Sim
Marcos Medrado - Bloco - Sim
Prisco Viana - moco - Sim
Sérgio Brito - Bloco - Sim
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Não
Tourinho Dantas - Bloco - Sim
U1durico Pinto - B. Democ. - Sim
Waldir Pires - B. Democ. - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
Agostinho Valente - B. Democ. - Não
Aloisio Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Democ. - Sim
Aracely de Paula - Bloco - Sim
Armando Costa - B. Democ. - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
C.amilo Machado - Bloco - Sim
Edmar Moreira - Bloco - Sim
Elias Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri - B. Democ. - Sim

Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim
Humherto Soutb - Bloco - Sim
Ihrahim Ahi-Ackel '- Bloco - Não
Israel Pinheiro - Bloco - Sim
João Paulo ~ B. Democ. - Não
José Belato - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Sim
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Bloco - Sim
Leopoldo Bessone - B. PSTR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Sim
Maurício CampoS - Bloco - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda ~ B. Democ. - Não
Odelmo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ. - Não
Paulo lIeslander - Bloco - Sim
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Raul Belém - Bloco - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Ronaldo Pcrim - B. Democ. - Não
Samir Tannús - Bloco - Sim
Saulo Coelho - B. Democ. - Sim
Sérgio Ferrara - B. Democ. - Sim
Sérgio Miranda - B. Democ. - Não
Tarcísio Delgado - B. Democ. - Não
Tilden Santiago - B. Democ. - Não
Vittorio Medioli - B. Democ. - Sim
Wngncr do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim
7..aire Rezenúe - B. Democ. - Não.

Espfrito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Sim
Etevalda Cirassi de Menezes - Bloco - Sim
Hélvecio Castel\o - B. Democ. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
Jóno de Barros - B. Democ. - Abstenção
,Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Rita Camata - B. Demoe. - Não
Roberto Valadão - B. DeTTloc. - Não.

Rio de Janeiro

Aldir Cahral - Bloco - Sim
Amaral Netto - Bloco - Sim
Benedita da Silva - B. Democ. - Não
('.arlos Lupí - B. Democ. - Não
Carlos Santana - B. Democ. - Não
Cidinha Campos - B. Democ. - Não
Cyro Garcia - B. Democ. - Não
Edésio Frias - B. Demoe. - Não
Eduardo Ma'lCarenhas - B. Democ. - Sim
Fábio Raunheitti - Bloco - Sim
Feres Nader - Bloco - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Bloco - Sim
Francisco Dornelles - Bloco - Sim
Francisco Silva - B. PSTR - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - Sim
José Vicente Brizola - B. Democ. - Não
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I.aerte Bastos - B. Democ. - Sim
I.aprovita Vieira - B. Democ. - Sim
Luiz Salomão - B. Democ. Não
Márcia Cibilis Viana - B. Democ. - Não
Marino Clinger - B. Democ. - Não
Miro Teixeira - B. Democ. - Não
Nelson Bornier - Bloco - Sim
Paulo Ramos - B. Democ. - Não
Roberto ClImpos - Bloco - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - Sim
Rubem Medina - Bloco - Sim
Sandra Cavalcanti - Bloco - Sim
Sérgio Cury - B. Democ. - Não
Sidney de Miguel - B. Democ. - Nãom
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Não
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Não.

São Paulo

Airton Sandonval - B. Democ. - Sim
Aldo Rebelo - B. Democ. - Não
Aloízio Mercadante - B. Democ. - Não
Ary Kara - B. Democ. - Não
Ayres Cunha - Bloco - Sim
Carlo" Nel"on - B. Democ. - Sim
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Cunha Bueno - Bloco - Sim
Delfim Netto - Bloco - Sim
Diogo Nomura - Bloco - Sim
Eduardo Jorge - B. Democ. - Não
Ernesto Gradelia - SjP - Não
Euclydes Mello - Bloco - Sim
Fábio Feldmann - B. Democ. - Sim
Fábio Meirclles - moco - Sim
Florestan Fernandes - B. Democ. - Não
Ga"tone Righi - Bloco - Sim
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Não
Heitor Franco - Bloco - Sim
Hélio Bicudo - B. Democ. - Não
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Democ. - Não
Jorge Tadeu Mudalen - B. Democ. - Sim
Jose Abrão - 13. Democ. - Sim
José Aníhal - B. Democ. - Não
José Cicnte - B. Demor. - Não
José Dirceu - B. Democ. - Sim
José Genoíno - fi. Democ. - Não
José Maria Eymael - Bloco - Sim
José Serra - B. Democ. - Sim
Kovu Iha - B. Democ. - Não
Liherato Caboclo - B. Democ. - Ni'io
Luiz Carlos Santos - fi. Democ. - Sim
Luiz Gushiken - B. Democ. - Sim
I.uiz Máximo - n. Democ. - Não
Malulv Netto - Bloco - Sim
Marcélino Romano M:lchado - Bloco - Sim
Maurici Mariano - B. Democ. - Sim
Mauricio Najar - Bloco - Sim
Mendes Bott'lho - Bloco - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - Sim
Osvaldo Stecl'a - B. Democ. - Sim
Paulo lima - Bloco - Sim

Paulo Novaes - B. Demor. - Sim
Pedro P:1Vão - Bloco - Sim
Roberto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Robson Tuma - Bloco - Sim
Tadashi Kuriki - Bloco - Sim
Tuga Angerami - il Democ. - Não
Vadão Gomes - Bloco - Sim
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Democ. - Sim.

Mato Grosso

Augllstinho Í'reitas -Bloco - Sim
ItsllO Takayama - Bloco - Sim
João Teixeira ~ Bloco.,... Não
Joaquim Sucena - Bloco - Sim
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim
José Augusto Curvo - Bloco - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
Wellington Fagundes - Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PSTR - Sim
Chico Vigilante - B. Democ. - Não
Jofran Frejat - Bloco - Sim
Maria l.aura - B. Democ. - Não
Osório Adriano - Bloco - Sim
Paulo Octlivio - Bloco - Sim
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Não.

Goiás

Antônio Jesus - B. Democ. - Sim
AntÔnio Í'aleiros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Sim

'Haly Margon - B. Democ. - Sim
João Natal- B. Democ. - Sim
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Sim
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Sim
Pedro Abrão - B. PSTR - Sim
Roberto Balestra - Bloco - Sim
Ronaldo Caiado - moco - Sim
Wilma! Rocha - Bloco - Sim
Virmondes Cruvinel - B. Democ. - Sim
'li Gomes da Rocha - Bloco - Sim.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Bloco - Sim
George Takimoto - Bloco - Sim
José Flias - Bloco - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - Sim
Nelson Trad - Bloco - Não
Valter Pereira - B. Democ. - Não
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

Pamná

Basilio Vilani - Bloco - Sim
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Sim
Delcino Tavares - B. PSTR - Não
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Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. - Não
~di Siliprandi - B. Democ. - Ahstenção
Elio Dalla-Vecchia - B. Democ. - Não
Flávio Arns - 13. Democ. - Não
Ivânio Guerra - Bloco - Sim '
Joni Varisco - B. Democ. - Sim
T.ui7 Carlos IIauly - B. pS'm - Sim
Matheus Iensen - Bloco - Sim
Moacir Micheletto - Il Democ. - Sim
Munh07 da Rocha - Il Democ. - Não
Otto Cunha - Bloco - Sim
Paulo Bernardo - B. Democ. - Não
Pedro lonelli - B. Democ. - Não
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
Reinhold Stephanes - Bloco - Sim
Renato Johnsson - B. PSTR - Sim
Sérgio Spada - B. Democ. - Sim
Werner Wanderer - Bloco - Sim
Wilson Moreira - B. Demoe. - Sim.

Santa catarina

Ângela Amin - Bloco - Sim
Dejandir Dalpasquale - Il Demoe. - Sim
Dércio Knop - B. Democ. - Não
Fdison Andrino - B. Democ. - Não
I.uiz Ilenrique - Il Demoe. - Sim
Nelson Morro - Bloco - Sim
Neuto de Conto - B. Democ. - Sim
Orlando Paehedo - Bloco - Sim
Paulo Duarte - Bloco - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Não
Adroaldo Streek - B. Democ. - Sim
Adylson Motta - Bloco - Sim
Aldo Pinto - B. Democ. - Não
Amaury Müller - B. Demoe. - Não
Arno Magarinos - Bloco - Sim
Carlos Azambuja - Bloco - Sim
Eden Pedroso - B. Democ. - Não
Fernando Carrion - Bloco - Sim
Fetter Júnior - Bloco - Sim
Hilário Braun - B. Democ. - Sim
Ibsen Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
João de Deus Antunes - Bloco - Sim
Jorge Uequed - B. Demoe. - Não
José Fortunati - B. Democ. - Não
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Sim
Mendes Ribeiro - Il Democ. - Sim
Nelson Johim - B. Democ. - Sim
Nelson Proença - B. Demor. - Sim
Odacir Kll'in - B. Democ. - Não
Osvaldo Render - B. Democ. - Sim
Telmo Kirst - Bloco - Sim
Valdomiro lima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Sim
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Nfio
Wilson Müller - B. Dcmoc. - Não.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
Requerimento de Destaque n° 15. do Sr. Hélio Bicudo que
será lido pelo Sr. Secretário.

É lido o seguinte:
Requerimento de Destaque n° 15

Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeremos destaque para
votação em separado do art. 102, constante do art.
1" do substitutivo do Projeto de emenda Constitucional
n° 48-A, de 1991, com vistas a sua supressão.

Assinam. Deputados Hélio Bicudo. PT e Eden
Pedroso. PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria destacada.

"Art. 102 .
I - .
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei

ou ato normativo federal ou estadual e a ação declara
tória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal;

§ 10 A argüição de descumprimento de preceito
fundamental decorrente desta Constituição será apre
ciada pelo Supremo Tribunal Federal. na forma da
lei.

§ 2" As decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias
de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal,
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e ao Poder Executivo."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Hélio Bicudo, já que V. Ex' mantém o destaque, conce
do-lhe a palavra.

O SR. HÉLIO BICUDO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, sei perfeitamente que estamos cansados e ansiosos
pela eleição da Mesa. Evidentemente, não pela saída do ilustre
atual Presidente, mas por se tratar de um assunto da mais
alta importância para a Câmara dos Deputados e para o Poder
Legislativo.

Não poderia deixar de vir a esta tribuna fazer um comen
tário a respeito do que se pretende com essa emenda à Consti
tuição. O que se pretende é integrar na Carta Magna a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo.
Diz-se que isso é necessário em conseqüência da morosidade
da nossa máquina judiciária e dos proveitos que os nossos
'advogados retiram dessa morosidade.

Gostaria de lembrar à Casa que a Ordem dos Advogados
foi uma dos instituições mais importantes para o restabele
cimento da democracia neste País. E não é com esse tipo
de argumento que vamos inserir na Constituição um dispo
sitivo que retira parte da competência desta Casa e a entrega
ao Poder Judiciário. É, na verdade, uma avocatória às avessas.

Quero ter a oportunidade de mostrar a V. Ex" que este
não é apenas o meu pensamento. mas também o do Supremo
Tribunal Federal. Diz o Ministro Celso Mello em voto ven
cedor:

"O Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião
maior da intangibilidade da ordem constitucional, não
pode erigir-se à condição de órgão estatal substituto
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do Poder Legislativo. O reconhecimento dessa possibi
lidade, acaso admitido fosse" (salienta o ilustre Minis
tro), "implicaria transformar o Poder Judiciário no pró
prio Poder Legislativo."

S~s e Srs. Deputados, a diversidade das instâncias é uma
garantia dos direitos individuais, uma garantia do cidadão.
Ela não é apenas uma garantia do Estado. O Estado quer
uma garantia, o Estado quer, então, essa ação esdrúxula de
constitucionalidade, porque, quando uma lei sai daqui e é
sancionada pelo Presidente da República, ela é presumida
mente constitucional. não temos de perguntar a ninguém se
ela é, ou não, inconstitucional. E a importânci~ da tramitação,
no Poder Judiciário, de pleito relativo aos direItos das pessoas
está muito clara, quando vemos que os 147% só foram admi
tidos depois de decisões da primeira e da segunda instàn~ias.

Se fôssemos aguardar apenas a declaração do Supremo Tnbu
nal Federal, não teríamos concedido aos aposentados os
147%, mas, seguramente, apenas os 79%.

Para finalizar, Sr. Presidente, peço apenas que V. Ex"
meditem, pois o processo brasileiro pode encontrar correções
mais na frente, e que não retirem poderes do nosso Poder.

Srs. Deputados, quem pode propor ação declaratória de
constitucionalidade são apenas o Presidente da República,
a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal
e o Procurador-Geral da República, enquanto que o pedido
de constitucionalidade pode ser feito por Governadores dos
Estados, Assembléia Legislativas, OAB, sindicatos e socie
dade civil. (Apupos.)

Sr. Presidente, encerro o meu discurso não por causa
da manifestação deseducada, que não cabe em um Parlamento
como este (palmas), mas porque entendo que matéria dessa
importância não pode ser balizada pela vaia de pessoas irres
ponsáveis.

Muito obrigado. (Palmas.) .
~

O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. ex'
a palavra.

. O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar Democrático
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior o meu voto foi "não", e o meu nome não apareceu
no painel.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
a matéria.

Vou pedir aos Srs. Deputados que ocupem os seus lugares
nas bancadas para que os Líderes orientem os seus votos.

Como votam os Srs. Líderes? (Pausa.)

O SR. Luís EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL orienta o voto
"sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

Pediria a V. Ex' que acionasse as campainhas - porque
há muitos Deputados nos corredores e nos gabinetes - para
que se possa levantar o quorum para a votação neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
fazê-lo.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
importante que esta Casa aprove a matéri~ e ma!1te!1~~ .0
texto. A tentativa é para modernização do SIstema JudIclano
brasileiro. O que ouvimos na tribuna, neste momento, ~ nada
mais, nada menos a pretensão de querer manter o sistema
de 1891, quando o País tinha 5 milhões de habitantes. Note-se
que o Brasil tem, hoje, 150 milhões de habitantes. . " .

O que se quer, Sr. President~, é qu~ o Pod~r Jud~cla~o
de primeiro grau possa ser compehdo a phcar a leI constItucIO
nalmente votada nesta Casa e no Senado Federal, para assegu
rar o direito aos órgãos da federação. Os juízes de prim~ir?

grau concedendo liminares e mantendo estagnada a pOSSIbI
lidade da aplicação de uma lei legitimamente votada ?esta
Casa e, portanto, constitucional, teremos, nós mecamsmos
para fazer com que, eXl?editam.ente e de ~or~a rápida, este
sistel1}a seja votado e seja mantI~a a constItucI011:a~I?~de. .

E isto o que se visa: modermzar o Poder JudICIanO braSI
leiro, que está estagnado desde a Lei n° 221, de 1891. É
simplesmente isto o que se .q~eI.. Nad~ tem a ver c?~ os
direitos humanos; pelo contrano, e preCISO fazer tranqUlhzar
este País e haver segurança jurídica, através de uma decisão
do Supremo Tribunal Federal. Promovida por quem? Por
esta Casa, que votará uma resolução, fazendo com que a
Mesa promova ação de constitucion~lidade. Por quê? Porque
os' juízes não estão aplicando a lei. E isto o que se quer.

O PMDB vota "sim".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDS recomenda,
à sua bancada que vote "sim".

O SR. SÉRGIO GAUDENZI (Bloco Parlamentar Demo
crático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT orienta a sua bancada ao voto "sim". No entanto,
admite que não se trata de uma questão fechada.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (Bloco Parlamentar 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança
do PDC orienta sua bancada a votar "sim".

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este é o
melhor dispositivo. O PSDB vota "sim".

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, o PL vota
"sim".

O SR. ALDO REBELO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - O PC do B vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB
orienta a sua bancada a votar "sim", pela manutenção do
texto.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar ?emo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSIdente,
o PSB vota "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar ?emo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr..PresIdnete,
quase houve a unanimidade. O Governo encammha o voto
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - A Mesa vai
proclamar o resultado.

Aprovada a matéria destacada.

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Amapá

Eraldo Trindade - Bloco - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - Sim
Gilvan Borges - B. Democ. - Sim

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - Abstenção
Francisco Rodrigues - Bloco - Sirnf
João Fagundes - B. Democ. - Sim
Júlio Cabral - B. PSTR - Sim
Luciano Castro - Bloco,... Sim.
Marcelo Luz - B. PSTR - Sim
Ruben Bento - Bloco - Sim.

360
50

6
416

VOTARAM:

Sim
Não
Abstenção
Total

Quero manifestar minha solidariedade ao eminente De
putado Hélio Bicudo. Embora divirja das idéias de S. Ex'
- trata-se de Deputado da mais alta responsabilidade nesta
Casa, grande jurista - suas considerações merecem nosso
maior respeito e reflexão.

O Sr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, todo mundo
já votou. Parece que há intenção da Mesa em prolongar a
votação. Vamos encerrar o processo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Nobre Líder,
vamos aguardar um pouco mais, porque talvez essa seja a
última votação.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, não
há mais ninguém para votar, vamos encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Esta Presidência
vai encerrar o processo de votação.

Algum outro Deputado deseja votar? (Pausa.)

O Sr. José Fortunati - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
retiramos uma série de destaques em função da pressa. Agora,
estamos estranhando o fato de a Mesa não encerrar o processo
de votação. A Mesa, na verdade, está amarrando os trabalhos
da Casa.

O SR. PAES LANDIM (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador,) - Sr. Presidente, encontrava-me em meu
gabinete quando ouvi o anúncio do destaque a respeito do
§ 29 do art. 102 da Constituição Federal que, agora, se tenta
modificar através de emenda de autoria do nobre Deputado
Hélio Bicudo.

Quero dizer a V. Ex' que na Constituinte lutei - e fui
vencido - pela manutenção deste e de outros princípios que
reforçavam o poder da Corte Suprema em matéria constitu
cional.

o SR. LUIZ CARLOS HAULY (BLoco Parlamentar
PSTR - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a bancada do Partido Progressista vota "sim".

O SR. HÉLIO BICUDO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
~'não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem assento nas bancadas, para que
se inicie a votação nominal.

(Processo de votação.)

O Sr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Ex' acionar as campainhas e avisar aos companheiros
que teremos a apreciação de apenas mais dois destaques, para
, em seguida, iniciarmos a eleição do Presidente da Casa.

Avisamos aos companheiros do Deputado Inocêncio Oli
veira que já estamos distribuindo as cédulas e os envelopes,
para agilizar a votação.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo
crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de pedir autorização de V. Ex', já que estamos no
processo de votação do ajuste fiscal, para declarar meu voto
à Presidência desta Casa.

Estava lendo há pouco o Jornal de Brasília, mais especifi
camente um artigo do jornalista Sebastião Néri, a respeito
das eleições para a Presidência e membros da Mesa da Câmara
dos Deputados, o qual divulga que o Deputado Inocêncio
Oliveira, por quem tenho o maior respeito e admiração, teria
dito que receberia votos da bancda do Partido dos Trabalha
dores e que um deles seria o meu.

Sr. Presidente, quero declarar aqui, de público, já com
a cédula na mão, que, apesar de ter admiração muito profunda
pelo Deputado Inocêncio Oliveria, sou um homem de partido,
militante do Partido dos Trabalhadores. Por isso - e já disse
aos membros do meu partido - votarei no candidato Odacir
Klein. (Palmas.)

O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Moreira) - Tem V. ex' a
palavra.
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Murilo Pinheiro - Bloco - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - Sim
Valdenor Guedes - H. PSTR - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Sim.
Domingos Juvenil - B. Democ. - Sim
Gerson Peres - Bloco - Sim
Giovanni Queiroz - B. DelÍloc. - Não
I-!crmínio Calvinho - H. Dcmoc. - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - Sim
José Diogo - Bloco - Sim
Mário Martins - B. Democ. - Sim
Osvaldo Melo - Bloco - Sim
Paulo Rocha - B. Democ. - Não
Paulo Titan - B. Democ, - Sim
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim
Valdir Ganzer - B. Democ. - Não.

Amazonas

Átila Lins - Bloco - Sim
Beth Azize - B. Democ. - Não
Euler Ribeiro - B. Democ. - Sim
f~zio Ferreira - Bloco - Sim .
João Thome - B. Democ. - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - Sim.

Rondônia

Antônio Morirnoto - Bloco - Sim
Carlos Camurça - B. PSTR - Sim
Edison Fidélis - Bloco - Sim
Maurício Calixto - Bloco - ·Sim
Pascoal Novaes - Bloco - Sim
Raquel Cândido - Bloco - Sim.

Acre

Adelaide Neri - B. Democ. - Sim
Francisco Diógenes - Bloco - Sim
João Maia -13. PSTR - Sim
Mauri Sérgio - B. Democ. - Sim
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - Sim
Derval de Paiva - B. Democ. - Sim
Edmundo Galdino - B. Democ. - Sim
Hagahús Araújo - B. Democ. - Sim

Osvaldo Reis - B. PSTR - Sim.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - Sim
Daniel Silva - Bloco - Sim
Eduardo Matias - Bloco - Sim
Francisco Coelho - Bloco - Sim
Jayme Santana - B. Democ. - Sim
João Rodolfo - Bloco - Sim
José Carlos Sabóia - B. Dermc. - Não
Mauro Fecury - Bloco - Sim
Nan Souza - B. PSTR - Sim
Pedro Novais - Bloco - Nao
Ricardo Murad - Bloco - Abstenção

Roseana Sarney - Bloco - Sim
Sarney Filho - Bloco - Sim.

ceará

Aécio de Borba - Bloco - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - Sim
Ariosto Holanda - B. Democ. - Sim
Carlos Benevides - B. Democ. - Sim
Carlos Virgflio - Bloco - Sim
Edson Silva - B. Democ. - Sim
Ernani Viana' - B. PSTR - Sim
Etevaldo Nogueira - Bloco - Sim
Gonzaga Mota - B. Democ. - Sim
Jackson Pereira - B. Democ. - Sim
José Unhares - B. PSTR - Sim
Luiz Gira0 - B. Democ. - Sim
Luiz Pontes - B. Democ. - Sim
Marco Penaforte - B. Democ. - Sim
Mauro Sampaio - B. Democ. - Sim
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim
Orlando Bezerra - Bloco - Sim
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Sim
Vicente Fialho - B. Democ. - Sim.

Piauí

B. Sá - Bloco - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - Sim
Felipe Mendes - Bloco - Sim
João Henrique -"B. Democ. - Sim
José Luiz Maia - Bloco - Sim
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim
Mussa Demes - B. Democ. - Sim
Paes Landim - Bloco - Sim
Paulo Silva - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves. - B. Democ. - Sim
Fernando Freire - Bloco - Sim
Flávio Rocha - Bloco - Sim
Henrique Eduardo Alves -.B. Democ. - Sim
Ney Lopes - Bloco - Sim.

Parafija

Adauto Pereira - Bloco - Sim
Efraim Morais - Bloco - Sim
Evaldo Gonçalves - Bloco - Sim
Francisco Evangelista - Bloco - Sim
Ivan Burity - Bloco - Sim
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Sim
José Luiz Clerot - B. Democ. - Não
José Maranhão - B. Democ. - Não
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim
Vital do Rego - B. Dermc. - Não
Zuca Moreira - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - B. Democ. - Sim
Fernando Lyra - B. Democ. - Sim
GustaVO Krause - Bloco - Sim
Inocencio Oliveira - Bloco - Sim
José carlos Vasconcellos - Bloco - Sim
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José Mendonça Bezerra - Bloco - Sim
José Moura - Bloco - Sim'
José Múcio Monteiro - 'Bloco - Sim
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim
Maviael Cavalcanti - Bloco" - Sim
Miguel Arraes - B. Democ. -' Sim
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim
Pedro Corrêa - Bloco - Sim
Renildo Calheiros - BB. Democ. - Sim
Ricardo Fiuza - Bloco - Sim
Roberto Franca - B. Democ. - Sim
Roberto Freire - B. Democ. - Sim
Roberto Magalhlies - Bloco - Sim
Sérgio Guerra - B. Democ. - Sim
Tony Gel - Bloco - Sim'
Wilson C-ampos - B. Democ. - Sim.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco - Sim
Augusto Farias - Bloco - Sim
Vitório Malta - Bloco - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - S/p - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - Sim
Djenal Gonçalves - Bloco - Sim
Rveraldo de Oliveira - Bloco - Sim
Jerônimo Reis - Bloco "- Sim
José Teles - Bloco - Sim
Messias Góis - Bloco - Sim
Pedro Valadares - B. PSTR -' Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Não
Ângelo Magalhães - Bloco - Sim
Bcnilo Guma - Bloco - Sim
Beraldo Boaventura - B, Democ. - Abstenção
Clóvis Assis - B. Democ. - Nac.
Eraldo Tinoco - Bloco - Sim
Félix Mendonça - Bloco - Sim
Genebaldo Correia - B. "Democ. - Sim
Haroldo Lima - B. Democ. - Sim
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Sim
Jairo Azi - Bloco - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - Sim
Jaques Wagner - B. Dcmoc. - Não
João Almeida - B. Democ. - Sim
Jonival Lucas - Bloco - Sim
Jorge Khoury - Bloco - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - Sim
j osé Falcão - Bloco - Sim
José Lourenço - Bloco - Sim
Leur Lomanto - Bloco - Sim
Luís Eduardo - Bloco - Sim
Luiz Moreira - Bloco -'Sim
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim
Manocl Castro - Bloco..: Sim
Marcos Medrado - Bloco - Sim
Nestor Duarte - B. Democ. - Sim:
Prisco Viana - Bloco - Sim
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Sim

Tourinho Dantas - Bloco - Sim
Waldir Pires - B. Democ. - Não.

Minas Gerai~

Aécio Neves - B. Democ. - Sim
AloisiJ Vasconcelos - B. Democ. - Sim
Álvaro Pereira - B. Derrioc. - Sim
Aracely de Paula - Bloco - Sim
Avelino Costa - Bloco - Sim
Camilo Machado - Bloco - Sim
Edmar Moreira - Bloco - Sim .
Elia~ Murad - B. Democ. - Sim
Felipe Neri - B. Democ. - Sim

Fernando Diniz - B. Democ. - Sim
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim
Getúlio Neiva - Bloco - Sim
Humberto Souto - Bloco - Sim
Irani Barbosa - Bloco - Abstenção
Israel Pinheiro - Bloco - Sim
João Paulo - B. Democ. - Não
José Belato - B. Democ. - Sim
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Sim
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Sim
Lael Varella - Blbco - Sim
Leopoldo Bessone - B. PSlR - Sim
Marcos Lima - B. Democ. - Sim
Maurício Campos - B. Democ. - Sim
Neif Jabur - B. Democ. - Sim
Nilmário Miranda - B. Democ. - Não
Odelmo Leão - Bloco - Sim
Osmânio Pereira - B. Democ. - Sim
Paulo Delgado - B. Democ. - Não
Paulo Romano - Bloco - Sim
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim
Raul Belém - Bloco - Sim
Romel Anísio - Bloco - Sim
Ronaldo Perim - B. Democ. - Sim
Saulo Coelho - B. Democ.": Sim
Sérgio Ferrara - B. Demoe. - Sim
Sérgio Miranda - B. Democ. - Sim
Tarcísio Delgado - B. Democ. - Sim
Tilden Santiago - B. Democ. - Não
Vittorio Medioli - B. Democ. - Sim
Wagner do Nascimento - Bloco - Sim
Wilson Cunha - Bloco - Sim
zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

Espírito Santo

Armando Viola - B. Democ. - Sim
Etevalda Grassi qe Menezes - Bloco - Sim
Hélvecio Castello - B. Democ. - Sim
Jones Santos Neves - Bloco - Sim
J6rio de Barros - B. Democ. - Sim
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim
Rose de Freitas - B. Democ. - Sim.

Rio de laneiro

Aldir Cabral - Bloco - Sim
Amaral Netto - Bloco - Sim
Artur da Távola - B. Democ. - Sim
Benedita da Silva - B. Democ. - Não
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Carlos Alberto Campista - B. Democ. - Sim
Carlos Lupi - B. Democ. - Não
Carlos Santana - B. Democ. - Não
Odinha Campos - B. Democ. - Sim
Cyro Garcia -- B. Democ. - Não
Edésio Frias - B. Democ. - Sim
Eduardo Mascarenhas - B. Democ. - Sim
Fâbio Raunheitti - Bloco - Sim
Feres Nader - Bloco - Sim
Flâvio Palmier da Veiga - Bloco - Sim
Francisco DorneIles - Bloco - Sim
Francisco Silva - B. PS1R - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - Sim
José Egydio - Bloco - Sim
José Vicente Brizola - B. Democ. - Sim
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim
Laerte Bastos - B. Democ. - Sim
Laprovita Vieira - B. Democ. - Sim
Luiz Salomão - B. Democ. - Não
Mârcia Cibílís Viana - B. Democ. - Não
Marino Clinger ,.... B. Democ. - Não
Miro Teixeira - B. Democ. - Não
Nelson Bornier - Bloco - Sim
Paulo Portugal - B. Democ. - Sim
Paulo Ramos - B. Democ. - Não
Regina Gordilho - Bloco - Sim
Roberto Camoos - BloCQ ...: Sim
Rubem Medina - Bloco - Sim
Sandra C'.avalcanti - Bloco - Sim
Sidney de Miguel - B. Democ. - Sim
Simão Sessim - Bloco - Sim
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Não
Vladimir Palmeira - B. Democ. - Não.

São'Paulo

Airton Sandoval - B. Democ. - Sim
Alberto Haddad - B. PSTR - Sim
Aldo Rebelo - B. Demoe. - Sim
Aloizia Mercadante - B. Democ. - Não
Armando Pinheiro - Bloco - Sim
Ary Kara - B. Democ. - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - Sim'
Beta Mansur - B. Democ. - Sim
Cardoso Alves - Bloco - Não
Carlos Nelson - B. Democ. - Sim
Chico Amaral - B. Democ. - Sim
Delfim Netto - Bloco - Sim
Diogo Nomura - Bloco - Sim
Eduardo Jorge - B. Democ. - Não
Ernesto GradeIla - S/p - Não
Euclvdes Mello - Bloco - SÍm
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não
Fábio Meirelles - Bloco - Sim
Florestan Fernandes - B: Democ. - Não
Gastone Righi - Bloco - Sim
Geraldo Alckmin Filho - B. Democ. - Sim
Hélio Bicudo - B. Democ. - Não
Hélio Rosas - B. Democ. - Sim
Irma Passoni - B. Dcmoc. - Não
José Abrão - B. Democ. - Sim
José Aníbal - B. Democ. - Sim
José Cieote - B. Democ. - Não·
José Dirceu - B. Democ. - Não

José GcnoÚlo - B. Democ. - Não
José Maria Eymael- Blàco - Sim
José Serra - B. Democ. - Sim
Koyu Iha - B. Democ. - Sim
Liberato C'Alboclo - B. Democ. - Sim
Luiz Carlos Santos - B. Democ'_ - Sim
Luiz Gushiken - B. Democ. - Não
l.uiz Máximo - B. Democ. - Sim
Maluly Netto - Bloco - Sim
Marcelino Romano Machado - Bloco - Sim
Maurici Mariano - B. Democ. - Sim
Mauricio Najer - Bloco - Sim
Mendes Botelho - Bloco - Sim
Nelson Marquezelli - Blocq - Sim
Osvaldo Stecca - B. Dcrnoc. - Sim
Paulo Lima - Bloco - Sim
Paulo Novais - B. Democ. - Sim
Pedro Pavão - Bloco - SIm .
H.oberto Rollemberg - B. Democ. - Sim
Robson Tuma - I3Ioco - Sim
Tadashi Kuriki - Bloco - Sim
Tuga Angerami - B. Democ. - Sim
Vadão Gomes - Bloco - Sim
Valdemar Costa - Bloco - Sim
Walter Nory - B. Democ. - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - Sim
Itsuo Takayama - Bloco - Sim
João Teixeira - Bloco - Sim
Joaquim Sucena - Bloco - Sim
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim
José Augusto Curvo - Bloco - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - Sim
WeIlington Fagundes - Bloco - Sim.

Distrito Federal

Augus.to Carvalho - B. Democ. - Sim
Benedito Domingos - B. PS1R - Sim
Chico Vigilante - B. Democ. - Não

Jofran Frejat - Bloco - Sim
Paulo Octávio - Bloco - Sim
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Não.

Goiás

AntOnio Jesus - B. Democ. - Sim
AntÔnio Faleiros - B. Democ. - Sim
Délio Braz - Bloco - Sim
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim
Maria Valadão - Bloco - Sim
Mauro Borges - Bloco - Sim
Mauro Miranda - B. Democ. - Sim
Paulo Mandarino - Bloco - Sim
Pedro Abrão - B. PSTR - Sim
Roberto Balestra - Bloco - Sim
Ronaldo Caiado - Bloco - Sim
Wilmar Rocha - Bloco - Sim
'Zf; Gomes da Rocha - BloCo - Sim.

Mato GrOSSQ do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Sim
Flávio Derzi - Bloco - Sim
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George Takimoto - Bloco - Sim
José Elias - Bloco - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - Sim
Nelson Trad - Bloco - Sim
Valter Pereira - B. Democ. - Sim
Waldir Guerra - Bloco - Sim.

ParaDA

Antônio Barbara - Bloco - Sim
Antônio Ueno - Bloco - Sim
Basfiío VílIani - Bloco - Sim
Carlos Roberto Massa - Bloco - Sim
Carlos Scarpelini - B. PSTR - Sim
Delcino Tavares - B. PSTR - Sim
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim
Edésio Passos - B. Democ. - NEio
Êlio Dalla-Vecchia - B. Democ. - Abstenção
Flávio Arns - B. Democ. - Sim
Ivânío Guerra - Bloco - Sim
Joni Varisco - B. Democ. - Sim
José Felinto - B. PSTR - NEio
Luciano Pizzatto - Bloco -. Sim
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Sim
Matheus Iensen - Bloco - Sim
Max Rosenmann - Bloco - Sim
Moacir Micheletto - B. Democ. - Sim
Munhoz da Rocha - B. Democ. - Sim
Onaireves Moura - Bloco - Sim
Otto Cunha - Bloco - Sim
Paulo Bernardo - B. DeIlXlC. - Não
Pedro Tonelli - B. Democ. - Não
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco - Sim
Reinhold Stephanes - Bloco - Sim
Renato Jobnsson - B. PSTR - Sim
Sérgio Spada - B. Derooc. - Sim
Werner Wanderer - Bloco - Sim
Wilson Moreira ... B. Democ. - Sim.

santa Catarina
Ângela Amin - Bloco - Sim
Dejandir Dalpasquale - B. DeIlXlC. - Sim
Edson Andrino - B. Democ. - Sim
Hugo Biehl - Bloco - Sim
Jarvis Gaidzinaki - Bloco - Sim
Luiz Henrique - B. Dermc. - Sim
Nel80n Morro - Bloco - Sim
Neuto de Conto - B. Dermc. - Sim
Orlando Pachedo - Bloco - Sim
Paulo Duarte - Bloco - Sim
Ruberval Pilotto - Bloco - Sim
Valdir Colatto - B. Democ. '- Sim
Vasco Furlan - Bloco - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Dernoc. - Não
Adroaldo Streck - B. Democ. - Sim
Adyl80ll Motta - Bloco - Sim
Aldo Pinto - B. Democ. - Sim
Amaury MOller - B. Democ. - Sim
Arno Magarinos - Bloco - Sim.
CarlOll Azambuja - Bloco - Sim
Carrion JGnior - B. Democ. - Não

celso Bernardi - Bloco.:.. Sim
Eden Pedr030 - B. Democ. - Sim
Fernando Carrion - Bloco - Sim
.Fetter Júnior - Bloco - Sim
Germano Rigotto - B. Democ. '- Sim
Hilário Braun - B. Democ. - Sim
Ib.'len Pinheiro - B. Democ. - Abstenção
Ivo Mainardi - B. Democ. - Sim
Jo11o de Deus Antunes - Bloco - Sim
Jorge Uequed - B. Democ. - Sim
José Fortunati - B. Democ. - Não
LuiS Roberto Pónte - B. Democ. - Sim
Mendes Ribeiro - 13. Democ. - Sim
Nelson Jobim - B. Democ. :... Sim
Nelson Proença - B. Démoc. - Sim
Odacir Klein - B. Dcmoc. - Sim
Osvaldo Render - B. Demdc. - Sim
Paulo Paim - B. Democ. - Náo
Telmo Kirst - Bloco - Sim
Valdomiro I.ima - B. Democ. - Sim
Victor Faccioni - Bloco - Sim
Waldomiro Fioravante - B. Democ. - Não
Wilson Müller - B. Democ. - Sim

o Sr. Luiz Moreira, 3q Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O Sr. José Fortunati - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito a retirada do Destaque n" 17. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com o reconhe
cimento do Plenário.

O Sr. Luiz Carlos Hauly - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na mesma
linha, deixarei para a revisão constitucional a questão do adi
cionai do Imposto de Renda e do IVVC. Retiro os dois desta
ques de minha autoria. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirados os
dois destaques, e não havendo outros para serem votados,
passemos à votação da redação final.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N9 48, DE 1991

Altera dispositivos da Constituição Federal (Siste
ma Tributário Nacional)

.. :As Mesas daCâm-ara dos Deputados e do Senado Federal,
1'10& termos do 39 do art, 60 da Constituição Federal, promul
gam a seguil\'t-e EmeI'Uila ao texto constitucional:

Art. 19 Os dispositivos da Constituição Federal abaixo
enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 40 .

§ 60 As aposentadorias e pensões dos servidores públi
cos federais serão custeadas com recursos. provenientes da
União e das contribuições dos servidores, na forma da lei."

"Art. 42 .
.................................................................................

§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este arti
go, e a seus pensionistas, o disposto no art. 40, § 40

, § 50
e § 6°.
.................................................................................

"Art. 102 .
I - .
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato

normativo federal ou estadual e a ação declaratória de consti
tucionalidade de lei ou ato normativo federal;

§ 10 A argüição de descumprimento de preceito funda
mental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Su
premo Tribunal Federal, na forma da Lei.

§ 20 As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de consti
tucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão efi
cácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos de
mais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo."

"Art. 103 .

§ 40 A ação declaratória de constitucionalidade poderá
ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Sena
do Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo
Procurador-Geral da República."

"Art. 105 .
1. .

i) a ação direta de interpretação do Direito Federal, cujas
decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos seus mem
bros e terão eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive
para as instâncias inferiores.

§ 1° .
§ 20 Podem propor a ação da alínea do inciso I deste

artigo o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal,
a Mesa da Câmara dos Deputados ou o Procurador-Geral
da República.

§ 30 O Procurador-Geral da República será previamen
te ouvido nas ações diretas de interpretação do Direito Fede
ral, bem assim o Advogado-Geral da União, quando a ação
não for proposta pelo Presidente da República."

"Art. 150 (- .

§ 60 Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão' de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderão ser
concedidos mediante lei específica, federal, estadual ou muni
cipal, que regule exclusivamente as matéria acima enumeradas
ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 20 , XII, g.

§ 70 A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento de im
posto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer poste
riormente, assegurada a imediata e preferencial restituição
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presu
mido."

"Art. 155 Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:

I - transmissão causa- mortis e doação de quaisquer bens
ou direitos;

II - operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e in
termunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações esse iniciem no exterior;

lU - propriedade de veículos automotores.
§ 10 O imposto previsto no inciso I:

§ 20 O imposto previsto no inciso II atenderá ao se-
guinte: -
. .

§ 3° À exceção dos ilcllpostos de que tratam o inciso
II do caput deste artigo e o art. 153, I e lI, nenhum outro
tributo poderá incidir sobre operações relativas a energia elé
trica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo,
combustíveis e minerais do País."

"Art. 156 .

111 - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no
art. 155,11, definidos em lei complementar.

§ 30 Em relação ao imposto previsto no inciso 111, cabe
à lei complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas;
11 - excluir da sua incidência exportações de serviços

para o exterior."
"Art. 160 ..
Parágrafo único. Essa vedação não impede a União,

e os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao paga
mento de seus créditos, inclusive de suas autarquias."

"Art. 167

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arreca
dação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a
destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento
do ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de recei
ta, previstas no art. 165, § 8°, bem assim o disposto no §
4° deste artigo;

......§' .4~' .. ~. p~;~itid~ .~.~i~~~i~ç'ã~ 'd~ ~~~'~it~~' p~Óp;i~~ 'g~;~-

das pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e
dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a
e b, e lI, para a prestação de garantia ou contragarantia à
União e para pagamento de débitos para com esta. "

Art. 20 A União poderá instituir, nos termos de lei com
plementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994, imposto
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira.

§ 10 A alíquota do imposto de que trata este artigo
não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado
ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou par
cialmente, nas condições e limites fixados em lei.

§ 20 Ao imposto de que trata este artigo não se aplica
o art. 150, 111, b, e VI, nem o disposto no § 50 do art. 153
da Constituição.

§ 30 O Produto da arrecadação do imposto de que trata
este artigo não se encontra sujeito a qualquer modalidade
de repartição com outra entidade federada.
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§ 49 Do produto da arrecadação do imposto de que
trata este artigo serão destinados vinte por cento para custeio
de programas de habitação popular.

Art. 39 A eliminação do adicional ao Imposto de Ren
da, de competência dos Estados, decorrente desta Emenda
Constitucional, somente produzirá efeitos a partir de 10 de
janeiro de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo
menos, a dois e meio por cento no exercício financeiro de
1995.

Art. 4" A eliminação do imposto sobre vendas a varejo
de combustíveis líquidos e gasosos, de competência dos muni
cípios, decorrente desta Emenda Constitucional somente pro
duzirá efeitos a partir de 19de janeiro de 1996, reduzindo-se
a correspondente alíquota, pelo menos, a um e meio por
cento no exercício financeiro de 1995.

Art. 59 Até 31 de dezembro de 1999, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios somente poderão emitir títu
los da dívida pública no montante necessário ao refinancia
mento do principal devidamente atualizado de suas obriga
ções, representadas por essa espécie de títulos, ressavaldo
o disposto no art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 69 Revoga-se o § 4" do art. 156.
Sala da Comissão, 2 de fevereiro de 1993. - Deputado

José Dutra. Presidente - Deputado Benito Gama, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.) Apro
vada.

Vai ao Senado Federal

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Convoco sessão
preparatória para a eleição do Presidente da mesa desta Casa,
a realizar-se às 17h50min.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Comparecem
mais os Srs.:

PARA'

AI1lCID NUNES
CARIOS :KAYMH
~JUVENIL

ELIEL RODRIGUES
GERSOO PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALVINfD
HILARIO COIMBRA
JOSE DICXD
MARIO CBERtOlI'
MARIO MARrINS
mCIAS RIBEIRO
C\SVAI.DO MEIO
PAUID RCCHA
PAUID~

scx:xJffiO cnms
VAIDIR GANZER

ATrrA LINS
BE'm AZIZE
EULER RIBEIRO
EZIO FERREIRA
JOSE J){JffiA

PAtlDERNEY AVELIN:)
RICAROO MJRAE'S

BIDCO
B.PS'IR

BIDCO
BUXX>
B.DEM:lC
B.DEMX:
BIDCO
B.DEMX:
B.DEMJC
BIDCO
BIDCO
B.PS'IR
B.DEHX::
B.DEMX::
BIDCO
B.DEMX
B.DEMJC
B.DEMX:
B.DEMJC

BIDCO
B.DEMJC
l?DEM::C
BIDCO
B.DlHX::
BUXX>
B.DEMX::

AICES'IE AI.ME:IDA
AVENIR ROSA
~ISCO ROOOIGUES
J(W) FP.GUNIlES
JULIO CABRAL
MARCEID WZ
RUBEN Be:NrO

AMM'A

AmI.OO GlBS
ERALOO 'IRINDlIDE
E2\TIMA PEIAES
GILVAM mu.s
IaJRIVAL EREI':J2.\S
HJRlI.D PnmEIRO

BIDCO
BIDCO
BIDCO
B.DEMX::
B.PS'IR
B.PS'IR
BIDCO

B.DEMJC
BIDCO
BIDCO
B.DEMX:
B.DEKX:::
BIDCO

ANIt:mO z.am.oro
CARIOS CAKlRCA
EDISOO :FIl:ELIS
MAURICIO CALIX'ID
RmL MXJRA
PASCn\L HJVAES
R1VJJEL CANDIOO
REDr:I2mIO CA$OL

ADEIAIDE NERI
CELIA MENIES
ElWCISCO DIOOENES
J01lJ) MAIA
J(W) rom
MADRI SERGIO

BIDCO
B.PSTR
BUXX>
BIDCO
B.PSTR
BUXX>
BIDCO
BIDCO

B.DEKC
BIDCO
BIDCO
B.PSTR
BIDCO
B.DEMJC
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RaID.lCtt SANrI1\m BI!XX) M::>IQIT 'lORGl\N B.DE:MX:
ZnA BEZERRA B.DEMJC ORLANOO BEZERRA mDCO

PINHEIRO LANDIM B.OEM:X:

'.ICCANI'INS SERGIO :twmCHAOO B.OEMX:
UBIRATAN lGJIAR B.DE:tvfX

DERVAL DE PAIVA B.DEK:C VICENl'E FIAIm BI.DCO
EtMUNJX) GAI.DIOO B.DEMJC
FREIRE JUNICR BI.CCO PIAUI
HAGAHUS ARAUJO B.DEM:X:
r..:EX:MAR QUINrANILHA BI!XX) B. SA mDCO

QSVAI1)() REIS B.PSTR ema lD3UEIRA mDCO

PAUID M:XJlW) BI!XX) FELIPE MENDES BI.DCO
JESUS TAJRA mDCO

MARANHAO JOlll) HENRIQUE B.DEMX:
JQSE IlJIZ MAIA mDCO

CESAR BANDEIRA mDCO MURIID REZENDE B.DE:t-O:
CID CARVAI1D B.DEM:C MUSSA DEMES mDCO
COSTA FERREIRA B.PSTR PAES LANDIM BLOCO
DANIEL SILVA :sro:::o PAUID SILVA B.DEMX:
EDUAROO MATIAS BliXX)

:rnAN::ISCO COELHO BliXX) RIO GRANDE 00 OORl'E
HAROLOO SAOOIA B.~

JAYME SANrANA B.~ AUJIZIO ALVES B.DEMX:
JOM) ROOOLFO BliXX) FERNANJX) PREmE mDCO
JOSE :BIJRNERII' BliXX) F.rAVIO :Rl.XHA BI.OCO
JOSE CARIDS SABOIA B.DEMJC HENRIQUE EDUAROO ALVES B.D~

JOSE REINALOO mDCO IBERE FERREIRA BLOCO
MAURO FECURY BI.CCO JON) F.AUSTm'.) B.DEM:X:
NAN SOOZA B.PSTR IAIRE ROSAOO B.DEM::C
PEDRO NJVAIS BliXX) NEY I.DPES BI.DCO
RICAROO MURAD BliXX)

ROSEANA SARNEY BliXX)
PARAIBA

SARNEY FII.B:> mcco
ADAIJro PEREIRA mDCO
EFRAIM MJRAIS BILXX)

CEARA EVALOO <noU..VES mcco
FRAtCISCO ~GSLIS'm. S/P

AOCIO DE OORBA mDCO IVAN BURITY BIOCO
ANlWIO IX)S SAN.I'OS mDCO IV'ANDRO CUNHA LIMA B.DEMX:
ARIOS'ID HC>IANI:là B.~ JOSE IDIZ CLEI:Vr B.DEM:):
CARIDS BENEVIDES B.DEM:C JOSE MARANHAO B.DEM:C
CARIOS VIRGILIO BI.íXX) LOCIA BRAGA B.DEMJC
EnSOO SILVA B.DEK:C RIVAIro MEDEIROS BI.COJ
ERNANI VIANA B~~ VITAL 00 Rm:> B.DEM:C
GJNZAGA MJrA B.D~ Zu:A M:>REIRA B.DE:MX:
JM:::I<SOO PEREIRA B.~

JOSE LINHARES B.DEM:lC PERNAMBOCO
LUIZ GIRA0 B.DEMJC
LUIZ PCNrES B.DEMX: ALVAFD RIBEIRO B.DEM::C
MARCO PENAEORrE B.DEM:C FERNANJX) LYRA B.DEM:C
MARIA IDIZA FCNl'ENELE B.DEMJC GILSCN MACHAOO mDCO
MAURO SAMPAIO B.DEM:C GUSTAVO I<RAUSE mDCO
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JOSE CARlOS~
JOSE ME:NJ::nCA BEZERRA
JOSE M:XJRA
JOSE MOCIO M:m'EIRO
WIZ PIAIJHYLm)
MAORILIO FERREIRA LIMA
MAVIAEL CAVAICANI'I
MI:GUEL ARRAES
NnSCE G:rBSal
OOVALOO COELHO
PEDRO CORREA
RENILOO CALHEIROS
RICAROO FIUZA
ROBERro FRAN:'A
ROBERro FREIRE
ROBERro~

SALATIEL CARVAIID
SERGIO GUERRA
'.lQn GEL
WILSOO CAMPOS

ALAG:lAS

.ANl\:'.mO ID.IANDA
AOOOS'ID E2-\RIAS
ermo E2UCN)

JOSE~ R:H>
WIZ DANrAS
OIAVO CALHEIROS
ROBER:ro 'lOORES
VI'IORIO MALTA

BENEDI'ID DE FIGUEIREtO
CJ:.lDWCIO EOOSOCA
D.JENAL G::U::ALVES
EVERALIX> DE OLIVEIRA
JERCmMJ REIS
JOSE TELE:S
MESSIAS OOIS
PEDRO VA:LAI)ARES

BUXD
BIOCO
BUXD
BIDCO
B.DEMX::
B.DE:M::X:
BUXD
B.DEMX::
B.DEM.:C
BIOCO
BUXD
B.DEM.:e
BIOCO
B.DEM::C
B.DEM::C
BIOCO
B.PSTR
B.DEM.:C
BUXD
B.OEMX

BUXX>
BIOCO
S/p
B.DEM:C
BIOCO
B.DEMJC
B.OCCO
BUXD

S/P
BUXD
BIOCO
BUXD
BIíXXJ
BUXD
BUXD
B.PS'IR

FELIX ME:NJXN::A
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENEBAIOO CORREIA
HAROLOO LIMA
JABES RIBEIRO
.:JAJ:ro CARNEIRO
~ W1I.GNER
JOAO AlMEIDA
J01.V) ALVES
JOOIVAL IICAS
JORGE: RHOORY
JOSE CARIDS AIEI1JIA
JOSE FAU:NJ
JOSE :ID:JRENX)

LEUR I.GfANIO
IJ.JIS EDUARDO
WIZ VIANA NEID:>
MAOOEL CASTRO
MARCOO MEDRADO
NES'IDR DUARm
PEDRO muJO
PRISCO VIANA
SERGIO BRrro
SERGIO GAIJDENZI
'IOORINlI) DANrAS
ULOURICO PINID

MINAS GERAIS

~IO NEVES
MJ)STINOO VALENrE
AIJ)ISIO~

ALVARO PEREIRA
ANNIBAL rrEIXEIRA
ARPCE:LY DE PAUlA
ARMANOO C03TA
AVELnD CC8I'A
CAMIID !@CHAOO

EDomR MJREIRA
ELIAS MURAD
FELIPE NERI
FERNANOO DINIZ
GlmJLIO NEIVA
HUM8ER'lO scuro

BI.JXD
B.OEMX
B.OEMX
B.OEMX
B.DEM.:C
BIOCO
B.~

B.DEM.:e
BI.DCO
BI.JXD
BJ:íXX)

BJ:íXX)

BJ:íXX)

BUXD
BJ:íXX)
BJ:íXX)

BJ:íXX)

BIOCO
BI.JXD
B.DEM:C
BIJXX)

BIíXXJ
BIOCO
B.DEMJC
BUXD
B.DEMX:

B.DEMJC
B.DEMX:
B.DF.M:C
B.DEMJC
BJ:íXX)

BJ:íXX)

B.OEMX::
BUXX)

BUXX)

B.OCCO
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
BUXX)

BJ:íXX)

AIeIDES IDDESIO
MGnD~

AROLOO CEDRAZ
BENI'IO GAMA
BERALOO OOAVENroRA
CIDVIS .ASSIS
ERALOO~

B.DEM::C
BIíXXJ
BIDCO
BlOCO
B.DEM:lC
B.DEM.:C
BIDCO

Deixam de comparecer os Senhores:

B.DEMJC
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RIO DE JANEIRO

BUXX> ALVARO VALIB
BUXX> JANDIRA FOOHALI
B.DEMX:

BIDCO
B.~

B.DEM:X::

SERGIO NAYA

MINAS GERAIS

B.DEMJC

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está encerrada
a sessão.

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 48 minutos.)

Ata da la Sessão, Preparatória da
3a Sessão Legislativa, da 49a Legislatura,

em 2 de fevereiro de 1993
Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente;

Genésio Bernardino, 1° Vice-Presidente; Waldir Pires, 2° Vice-Presidente.

ÀS 17 HORAS E 50 MINUTOS, COMPARECEM
OS SRS. SENADORES:

1bIen Pinheiro
Gen6sio Bernardino
Waldir Pires
Inocêncio Oliveira
Etevaldo No!ueira
CunbaBueno
Max Rol!lemnann
Jairo Azi
Robson Tuma
Luiz Moreira
Jollo Paulo

AICESTE AIMEIDA
AVENIR ROSA
FRANCISCO RODRIGUES
JOAO m3UNDES
JULIO CABRAL
LUCIAOO CASTRO
MARCEID LUZ
RUBEN BENIO

AMAPA

AROLDO OOES
ERALOO lJ1UNDADE
FATIMA :PEIAES
GILVAM OORGES
IDURIVAL FREITAS

BlOCO
BLOCO
BlOCO
B.DEM:lC
B.PSTR
BLOCO
B.PSTR
BT.OCO

B.DEMX:
BI.tX:O
BI.tX:O
B.DEM:C
B.DEM:C

MURIID PINHEIRO
SERGIO BARCELIDS
VALDENJR GUEDES

PARA'

AIACID NUNES
CARIl:S KAYATH
IXMnlnS JUVENIL
ELIEL RODRIGUES
GERSON PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALVINHO
HITARIO COIMBRA
JOSE DICGJ
MARIO CBERMJNr
MARIO MARTINS
NIeIAS RIBEIRO
OSVALOO MEIO
PAUID~

PAUID TITAN
SOCORRO w.ms
VALDIR Gl:\NZER

ATIIA LINS

BF1I'H AZIZE
EULER RIBEIRO
EZrO FERREIRA

:s:u:xn
BtJJCO
B..PSTR

BT.OCO
BT.OCO
B.D~

B.DEMX:
BtJJCO
B.D~

B..D~
BtJJCO
BtJJCO
B.PSTR
B.DEMX:
B.DEM::C
BUlCO
B.DEMJC
B.DEM:lC
B.DEM:C
B.DEM:lC

BIlXX)

B.DEMJC
B.DEMJC
BlOCO
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JOAO THOME
JOSE DUTRA
PAUDERNEY AVELll\fO
RICARDO M)RAES

ANTONIO MJRllvIDTO
CARlOS CAMURCA
EDISON FIDELIS
NAURICIO CALIX'IO
!\lQBE[, MOURA
PASroAL l\KJVAES
RAQUEL CANDlOO
REDITARIO Cli.ssOL

ADELAIDE 1\!ERI
CELIA MENDES
FRANCISCO DI0GENE5
JOAO MAIA
JQlJ{J rorA
MADRI SERGIO
RO:NI\tUN SANTIAGO
ZTIA BEZERRA

DARClCOELHO
DERVAL DE PAIVA
JID.\IDNOO GAWI1\TQ
FREIRE JUNIOR
HAGAHUS ARAUJO
LEOJ."'1AR QUml'ANILHA
OSVALDO REIS
PAUID Jv1JURF.D

CESAA BANDEJ:Rf\
CID CARVALHO
COSTA FERREIRA
DANIEL SIIJVA
EDUARDO MA'r'J]\E
FRANCISCO COELHO
HAROLDO SABOIA
JAYME SANrANA
JQAO RODOLFO
JOSE BURNETl'

JOSE REINP.LOO

B.DEMX
B.DEMJC
B.tfX:O
B.DW.De

BlOCO
B.PSTR
BlOCO

-BUX'O
B.PSTR
BIOCO
BIOCO
B.PSTR

B.DEM:C
BUX'O
Bf.(CO

B.PSTR
BI.OC'O
B.DEMOC
BIOCO
B.DEM:C

BIOCO
B.DEry~

B.DEIYre
BLOCO
B.DEtvK:C
BIOCO
B.PSTR
BLOCO

BLOCO
B.JJEiI.IDC
B.PSTR
BLCCO
moco
BI.OCO
B.DEIVOC
B.DELIIDC
BIJJCO
BLOCO
BoDEi"OC
BIfJC'O

MAURO FECURY
NAN SOUZA
PEDRO NOVAIS
RIC.l\RDO MURAD
ROSEANA SARNEY
SARNEY FILHO

AECIO DE BORBA
ANI'ONIO DOS SN.\froS
ARIOS'IO HOLANDA
CARLOS BENEVIDES
CARLOS VIRGILIO
EDSON SIINA
ERNANI \TI.ANA
GONZAGA M:>TA
J1\CKSON PEREIRA
JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ PONTES
MARCO PENAFORI'E
MARIA- WIZA EONI'ENELE
r4AI.JRO SAMPAIO
l'DRONI 'lURGAN
ORLANDO BEZERRA.
PINHEIRO lANDIM
SERGIO M1-\..CHAOO
UBIRATAN AGUIAR
VICENTE FIALHO

PIAUI

B. SA

CIRO i\U3UEIRA
FELIPE MENDES
JESUS T.1\JRA
JOAO HENRIQUE
JOSE LUIZ MAIA
MURII.D REZENDE
l\1USSA DEMES
PAES LANDIM
PAUID SILVA

RIO GRANDE 00 NORTE

ALUIZIO ALVES
FERNANDO, FREIRE
ELAVIO RCCHA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
IBERE FERREIRA

BIO:O
B.PSTR
BI.OCO
BI.OCO
BLOCO
BIO:O

BLOCO
BI.OCO
B.DEMOC
B.DEMJC
BI.OCO
B.DEMJC
B.PSTR

B.DEMJC
B.DEMX:
B.PSTR
B.DEMX:
B.DEM:C
B.D~

B.D~

B.D~

B.DEMJC
BWCO
B.DEMJC
B.~

B.DEMJC
BI.OCO

B.PSTR
BIDCO
BIDCO
BLCCO
B.D~

BIDCO
B.D:EMX
BLOCO
BICCO
B.DEM::C

B.DEMJC
BIDCO
BIDCO
B.DEM:C
BI.OCO
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JON) FAUSTmJ B.DEM:X:: Ja3E TI:Ja.mZ N:N) B.~

I.AIRE ROSAOO B.D~ WIZ'DANrAS BI.D:O

NEY IDPES BIíCO OIAVO CALHEIROS B.DEMX:
ROBERIO 'IDRRES BliXX)

PARAIBA VI'IORIO MALTA BUXX)

ADAuro PEREIRA ~O

EFRAIM MJRAIS ~O SERGIPE
EVALOO GJN:::ALVES BI.CCO
FRAOCISCO EVANGELISTA IlliXX) BENEDI'ID DE FIGUEIREOO S/P
IVAN BURITY IlliXX) CLOONANCIO FOOSFCA BI.D:O
IVANDRO CUNHA LIMA B.DE:M::C WENAL G:N:'J.\INFS BI.D:O
JOSE WIZ CLERC1l' B.DEM::C EVERALOO DE OLIVEIRA BI.D:O
JOOE MARANImD B.D~ JERC.mM:) REIS BIDCO
LUCIA BRAGA B.DEMX:: JOSE TElES BI.CCO
RIVALOO MEDEIROS ~O MESSIAS ())IS BI.CCO
VITAL DO REG:) B.DEMJC PEDRO VAIADARES B.PSTR
ZUCA IDREIRA B.DEMX::

PERNAMBUCO BAHIA

ALVARO RIBEIRO B.DEM:X:: AlCIDES IDDES'ID B.~

FERNANOO LYRA B.D:E:M::C ~ MAGALHAES BIDCO
GilSON MACHADO BIOC'O AROIOO CEDRAZ BIlXX)

GUSTAVO KRAUSE BIíCO BENrro GAMA BlOCO

JOSECARWS~ Bf1XX) BERALOO OOAVENIURA B.DEMJC
JOSE ME:NIX)OCA BEZERRA BIDCO cr.av.rS ASSIS B.DEMX:
JOSE M)URA BliXX) ERALOO Tm::x:x> mo:o
JOSE ~IO MJm.'EIRO ~O EELIX MENOCR::A mo:o
WIZ PIAUHYLINO B.DEM:lC GEDDEL VIEIRA LIMA B.DEMX:
MAORILIO FERREIRA LIMA B.DEMJC GENEBAIro aJRREIA B.D~

MAVIAEL CAVALCANrI BliXX) HAROLOO LIMA B.DEMX:
MIGUEL ARRAES B.DEMJC J1\BES RIBEIRO B.D~

NILSON GIBSON B.DEMJC JAIRO CARNEIRO mo:o
OSVALOO COELHO BUJCO JAQUES WAGmR B.DEMX:
PEDRO CORREA BUJCO JON) AIMEIDA B.DEM:C
RENILOO CALHEIROS B.DEM:lC JO!\b'ALVES mo:o
RICAROO FIUZA mo:o JQffi7AL I1O\S BlOCO
ROBERro :F'RAOCA B.DEM::C .JO:RGE KHC.XJRY BI.OX>
ROBERIO FREIRE B.D~ JOOE CARIDS ALELUIA mo:o
ROBERIO MAGALHAES BIOCO JOSE E'AICM BIOC'O
SAIATIEL CARVALHO B.PSTR JOSE I.OtJREN)) BLOCO
SERGIO GUERRA B.DEMJC LEUR UH\NID BLOCO
'lOOY GEL BliXX) LUIS EOOAROO mocor __

WIISON CAMPOS B.DEM::C LUIZ VIANA NE:'IO BUXX)

MAOOEL CAS.mO mo:o
MARCCS MEDRADO mo:o

~ NESIUR IXlARrE B.DEMX:
PEDRO !RUJO S/P

ANlONIO HOIANDA BrOCO PRISCO VIANA BIOCO
Aw.m.o FARIAS BrOCO SERGIO BRI'ID mcco
cm:ro E'AICAO BIOCO SERGIO <:AUDENZI B.~
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'lOURINHO DANrAS BUXX> ZAIRE REZENDE B.DEMX
ULDURIOJ PINIO B.DEMJC

ESPIRI'IO SANIO
MINAS GERAIS

ARMANOO VIOLA B.DEM:X::
AECIO NEVES B.D~ EI'EVALDA GRASSI DE MENEZES BIOCO
1\GJSTINHO VALENrE B.DEMX HELVECIO CASTELf.D B.DEMX
AIOISIO VASCONCELOS B.D~ JOOES SANIOS NEVES BIOCO
ALVARO PEREIRA B.D~ JORIO DE BARROS B.DEM:C
ANNIB.'l\L TEIXEIRA BLOCO LEZrO SATHLER B.DEM:C
ARACELY DE PAmA BLOCO NilJ'IUN BAIAID B.DEM:C
ARMANOO COSTA B.DEMX: RITA CAMATA B.DEM:C
AVELINJ COSTA BLOCO ROBER'ro VAL2illAO B.DEM:C
CAMII.D MACHADO BLOCO ROSE DE FREITAS B.DEMJC
ID1AR MJREIRA BLOCO
ELIAS MURAD B.DEM:C
FELIPE NERI B.DEM:C RIO DE JANEIRO
F.BRNANOO DINIZ B.DEM:C
GE."I'ULIO NEIVA BLOCO ALDm CABRAL BlOCO

Hl.JMBER'ro souro BIOCO AMARAL NBTlO BlOCO
IBR1lliIM ABI-M::KE:L BIOCO AROLDE DE OLIVEIRA BIOCO
IRANI BAROOSA BLOCO ARI'UR DA TAVOIA B.DEMJC
ISRAEL PINHEIRO BLOCO BENEDITA DA SILVA B.DEMJC
JOSE ALOO BlOCO CARLOS .AI.J3ERlD CAMPISTA B.DEMJC
JOSE BELAID B.DEMX: CARLOS LUPI B.DEMJC
JOSE GERALDO B.DE:M:X.': CARLOS SANrANA B.DEMJC
JOSE SANrANA DE VASC'X)OCELIDS BlOCO CIDINHA CAMPOS B.DEM:C
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA BlOCO CYRO GARCIA B.DEMJC
il\EL VARELlA BlOCO EDESIO FRIAS B.DEM:C
LOOPOLOO BESE:JNE: B.PSTR EDUAROO MASCARENHAS B.DEM:C
MARCOS LIMA B.DEM:C FABIO RAUNHEITrI BI.OCO
MARIO DE OLIVEIRA B.PSTR FERES NADER BI.OCO
MAURICIO CAMPOS BIOCO FIAVIO PAIMIER DA VEIGA BJ1XX)

NEIF JABUR B.DEMJC FRANCISa:> ooRNEIJiE'5 BI.OCO
NIIMARIO MIRANDA B.DEMX: FRANCISa:> SILVA B.PSTR
ODEIMJ LEAO BIOCO JAIR OOISONARO BlOCO
OSMANIO PEREIRA B.~ JOSE CARIDS COUI'INHO B.DEMX
PAUID DEI.G\DO B.DEMX: JOSE EGYDIO BJ:.aX)

PAUlO HESU\NDER BlOCO JOSE VICENI'E BRIZOIA B.DEMX
PAUID RGWD BI.OCO JmDl' ABI-RAMIA B.DEMX
PEDRO TASSIS B.DEMJC IAERI'E BAS'lüS B.DEM:C
RAUL BELEM BI.OCO IAPROVITA VIEIRA B.DEMX
RGfEL ANISIO BI.OCO IlJIZ SAIJ:t.W) B.DEMJC
RONALOO PERIM B.DEM:lC MARCIA CIBILIS VIANA B.DEMJC
SAMIR TANNUS BIOCO MAlillD CLINGER B.~

SAUID COELHO B.DEM:lC MIRO TEIXEIRA B.DEM::C
SERGIO FERRARA B.DEMJC NELSON OORNIER BIOCO
SERGIO MIRANDA B.DEM:>C PAUID DE AlMEIDA BI.OCO
TARCISrO DEU.;AOO B.DEMJC PAUID PORJU3AL B.DEMX
TnJ)EN SANI'IAG:> B.DEM:lC PAUID RAM)S B.DEMX
vrI'IDRIO MEDIOLI B.DEMJC REGINA OORDILHO BI.OCO
WAGNER 00 NASCIMENIO BlOCO ROBERI'O CAMPOS BIOCO

.wnsoo CUNHA BLOCO ROBERTO JEFFERSON BIOCO
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RUBEM MlIDINA llliXX) MALULY NETID B.I.a:O
SANDRA CAVALCANl'I BI.CCO MANOEL MJREIRA B.DE~

SERGIO AROUC'A B.DEMJC MARCELlNO RCMANO MACHAOO B.I.a:O
SERGIO CUFY B.D:EMX MARCELO BARBIERI B.D~

SIDNEY DE MIGUEL B.DEM:C MAURICI MARI.AOO B.D~

SIMAO SESSIM llliXX) MAURICIO NAJAR ~O

VIVALOO BARroSA B.D~ MENDES BOI'ELHO BI.CCO
VLADIMIR PAIMEIRA B.DEMX: NELSON MARQUEZELLI BI.CCO
WANDA REIS BrOCO OSWALOO STECCA B.DEM)C

PAUID LIMA BI.CCO
SJ.\D PAUID PAUID NOVAES B.DEMX:

PEDRO PAVNJ BlOCO
AIRI'ON SANOOVAL B.DEM:C ROBERIO ROLlEMBERG B.DEM:C
ALBERro HADDAD B.PSTR TADASHI KURIKI ~O

ALOO REBEID B.DEM:C 'I.U3A ANGERAMI B.DEM:C
AIDIZIO MERCADANrE B.DEMX VAJW) <nfES BLOCO
ARMANOO PINHEmo BI.CCO VALDEMAR COSTA NmO BLOCO
ARY KARA B.DEMX WALTER OORY B.DBMJC
AmES DA CUNHA BI.lXX)

BEm MANSUR B.DEMX MMO GROSSO
CAROOSO ALVES BrOCO
CARIDS NELSON B.DEM:C AtnJSTINHO EREITAS BLOCO
CHAFIC FARHAT BLOCO ITSOO TAKAYAMA BLOCO
CHICO AMARAL B.DEM:C JOAO TEIXEIRA BlOCO
DELFIM Nm'ID BIOCO JOAQUIM SUCENA BLOCO
DI<n) fU.1URA BIOCO JONAS PINHEIRO BLOCO
EDUAROO JORGE B.DEM::C JOSE AtnJS'Iü CURVO BUJCO
ERNES'ID GRADELIA S/P RODRIGUES PAIMA BUJCO
Etn.,YDES MELLO BLOCO WELINroN FAGUNDFS BIDCO
FABIO~ B.DEMJC DISTRI'lO FEDERAL
FABIO MEIREIJFS BLOCO
FAUSro ROCHA BLOCO AUGUsro CARVALHO B.DEM:C
FIDRESTAN FERNANDES B.DEMJC BENEDI'ID IXro:NGOS B.PSTR
GAS'IDNE RIGHI BrOCO CHICOVIGILANrE B.DEMX
GE:RALOO AI.CKMIN FIIID B.DEMX JOFRAN FREJAT BLCCO
HEI'IOR FRAlOCX) BIOC.."'O MARIA LAURA B.DEMX:
HELIO BICUDO· B.DEM:C OSORIO ADR.IAOO BIDCO
HELIO ROSAS B.DEMJC PAUlO <rrAVIO BLOCO
IRMA PASSONI B.DEMX SIGiARINGA SEIXAS B.D~
JORGE TADEU MUDALEN B.DEMJC
JOSE ABRAO B.DEM:C GOIAS
JOSE ANIBAL B.DEM:C
JOSE ClcarE B.DEMX ANroNIO DE JESUS B.DEMX
JOSE DIRCEU B.DEMX ANroNIO FAIEIRa:3 B.DEMJC
JOSE GEIDIID B.DEMX DELIO BRAZ BLOCO
JOSE MARIA EYMAEL BI.lXX) HALEY MARG:E B.DEMJC
JOSE SERRA B.DBMJC JOAO NATAL B.DEM::C
KOYU IHA B.DEMJC ~IA VANIA B.DEMJC
LIBERA'ID~ B.DEM:::C LUIZ SOYER B.DEM:C
LUIZ~ ..·~ B.IJEM:C MARIA VAIMAO B'IíX:O
WIZ~:) . B.~ MAURO OORGES llliXX)

WIZ MAXIMJ B.DEMX: MAURO MIRANDA B.DEtre·
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B.DEl-CC
B.DEM::C

PAULO MANDARINO
PEDRO .ABRAO
ROBERIO BALESTRA
RONALOO CAIAOO
VII.MAR RCCHA
'VIRl-:OIDES CRUVINEL
ZE G:MES DA RCCHA

MA'I.O GROSSO 00 SUL

ELISIO CURVO
FIAVIO DERZI
GEORGE TAKIMJ.ro
JOSE EIJ:AS
MARILU GUI.MARAES
NEISON TRAD
VALTER PEREIRA
WALDIR GUERRA

PARA'NA

ANlüNIO BARBARA
ANroNIO UEID
~ILIO V.ILIANI
CARlOS ROBERl'O MASSA
CARIDS SCARPELINI
DEI.ClliO TAVARES
DENI SCHWARI'Z
EDESIO PASSOS
EDI SILIPRANDI
EUO DALIA-VECCHIA
FLAVIO ARNS
IVANIO GUERRA
JONI VARISCO
JOSE FELINIO
LUCIANO PIZZAT!ü
WIZ CARIDS HAULY
MATHEUS IENSEN
MMfll~

MJACIR' MICllELEITO
MUNHOZ DA RlXHA
QNAIREVES K>URA
etrro CUNHA
pAIJID BERNAROO

RIO GRANDE 00 SUL

'IBSEi+e:P-:mImfOO
OSVALOO BENDER
PAULO PAIM
TEI.MJ KIRST
VALJXM[RO LIMA
VICIDR FACCIONI

BI..CXO
B.PSTR
BrOCO
J3UXX)

J3UXX)

B.DEMJC
BIOCO

BUX'D
B.P8TR
J3UXX)

BUXD
BI1XO
JlliXX)

B.DEM::C
BlOCO

BlOCO
:arrx;O
:arrx;O
BlOCO
B.PS'I'R
B.PSTR
B.DEMOC
B.DEMX
B.DEMOC
B.DEMOC
B.DEMOC
BUXXJ
B.DEMOC
B.PS'ÍR
BLOCO
B.PS'J,~

BI(X)J

m-rec'
B.DEMrY~

B.DEMOC
BLOCO
BIOCQ
B.D~

B.tlEMJC
BlOCO
B.DEMJC
BliXD
B.DEMX
BIlXX}

WALIXMrnO FIORAVANI'E
WIISON MUIJ..ER

~ 1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 449 Senhores Deputados.

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

iniciamos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destina-se a
presente sessão à eleição do Presidente da Câm~'rados Depu
tados. Solicito aos Srs. Deputados que permaneçam no plená
rio e que não se formem filas de votação, para que possamos
ouvir os candidatos, se quiserem falar. Depois, a Mesa dará
bastante tempo para as votações. Portanto, é perfeitamente
dispensável a organização de filas neste momento.

Srs. Deputados, peço a atenção de V. Ex" porque algu
mas definições são importantes para o processo de votação.
Faço um apelo aos Deputados para que acompanhem sentados
as manifestações dos candidatos, a fim de que possamos reali
zar a sessão ordeiramente.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex~

que esclareça o objetivo da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou fazê-Ia,
nobre Deputado.

Como sabem os Srs. Deputados, o Regimento Interno
da Casa, na observância do que dispõe o texto constitucional,
determina para a primeira quinzena de fevereiro a elejção
da nova Mesa Diretora. O Presidente entendeu de convocar
esta sessão para a primeira terça-feira, que é exatamente hoje.

Os dispositivos regimentais aplicáveis facultam aos parti
dos representados na Casa e aos blocos a formação de uma
Mesa pluripartidária, que represente todos os partidos. Quan
do é esse o caso, há mecanismos regimentais que expressam
a proporção de cada partido ou bloco para a composição
da Mesa. Entendi que, se tivesse sido seguido esse caminho
se aplicaria o dispositivo regimental relativo à composição
da chapa pluripartidária. Foi esse o critério que presidiu a
escolha da Mesa cujo mandato está se encerrando nesta data.

Como é notório, estabeleceu-se uma disputa em torno
da Presidência da Câmara. Entendi que o Regimento consagra
- nem poderia ser de modo diverso - a soberania do Plená
rio. Não se trata de uma formulação estéril à soberania do
Plenário. Relativamente às Comissões, por exemplo, a sobe
rania do Plenário é limitada, podendo o Presidente da Câmara
declarar a vacância da Presidência de uma Comissão se ela
não corresponder à proporção entre os partidos. Mas, quanto
à Mesa Diretora, não é esse o princípio que vigora. Vigora
o princípio da soberania do Plenário, que deve, tanto quanto
possível, observar a proporcionalidade. Porém, ele é soberano
para deliberar do modo que entender conveniente.

Em face dessas circunstâncias e invocando também dispo
sitivo constitucional que permite ao Presidente convocar a
eleição separadamente, convoquei a sessão para eleger, pri
meiro, o Presidente da Câmara. Fiz isso com apoio não apenas
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no Regimento, mas também na tradição. Já houve casos em
que a chapa única foi votada em uma mesma oportunidade,
como também houve casos em que a eleição do Presidente
se fez em tempo diverso da eleição dos demais membros da
Mesa.

Por essa razão, a sessão convocada para esta tarde, que
começa com atraso, é destinada à escolha do Presidente da
Câmara. Após a proclamação do resultado, o atual Presidente
transmitirá o cargo àquele que for eleito pela Casa, por maioria
absoluta de seus integrantes, cabendo a S. Ex~ conduzir, regi
mentalmente, o preenchimento dos demais cargos da Mesa.

Esse é o objetivo desta sessão, cuja convocação se fez
ainda na última sessão ordinária da Sessão Legislativa de 1992.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o escopo de V.
Ex~ quer-me parecer muito acertado, mas o mesmo resultado
se terá de maneira muito mais simples.

Dispõe o art. 59 do Regimento Interno:
. "Art. 59 Na segunda sessão preparatória da pri

meml sessão legislativa de cada legislatura, às quinze
horas do dia 2 de fevereiro, sempre que possível sob
a direção da Mesa da sessão anterior, realizar-se-á elei
ção do Presidente, dos demais membros da Mesa e
dos Suplentes dos Secretários, para mandato de dois
anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na
eleição imediatamente subseqüente."

Ora, poderemos eleger o Presidente, e V. Ex', cumprido
o seu mandato, descerá da Mesa, assumirá o presidente eleito
e este, o novo Presidente, o novo detentor da confiança da
Casa, o ungido do voto parlamentar para presidir a Casa,
poderá suspender os trabalhos, se assim entender, para apre
sentar a chapa, tanto quanto possível dentro da ética parla
mentar eleitoral e da composição partidária. Não vejo por
que nem como estabelecer sessões distintas, uma para a eleiçáo
do Presidente e outra para escolher os demais membros da
Mesa,. a menos que V. Ex\ jurista experimentado que é,
e, obvIamente, pelo exercício continuado da Presidência, me
lhor conhecedor do Regimento Interno, encontre neste diplo
ma legal respaldo para a atitude que está tomando, qual seja,
a de convocar a sessão apenas para a eleição do Presidente,
fazendo com que sua deliberação transponha as lides do seu
mandato para alcançar o mandato do seu sucessor, ao impri
mir-lhe a maneira pela qual V. Ex~ pretende que a Câmara
dos Deputados escolha os demais membros da Mesa.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSE GENOÍNO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisáo do orador.) - Sr. Presidente, o art. 89

do Regimento Interno é bem claro quando diz o seguinte:
"Na composição da Mesa será assegurada, tanto

quanto possivel, a representação proporcional dos Par
tidos ou Blocos Parlamentares que participem da Câ
mara, os quais escolherão os respectivos candidatos
aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio,

lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas
oriundas das mesmas bancadas, observadas as seguintes
regras: ... "

Ora, Sr. Presidente, não estamos diante de duas chapas
c?mplet.as que estão disputando de maneira avulsa. Até pode
na ser ISSO. Lembro-me de que falei ao Nobre Deputado
Car~oso Alves que, se o caminho é a disputa vertical, de
PreSIdente a Suplente, poderíamos ir por este caminho. No
entanto, os próprios apoiadores do candidato apoiado pelo
Deputado Cardoso Alves não tiveram condições de aplicar
o art. 89 , que trata da proporcionalidade na formação de uma
chapa avulsa de Presidente a Suplente, a não ser que os parti
dários do candidato à Presidência, apoiado pelo Deputado
Cardoso Alves, ao interpretar o Regimento Interno, preten
dam garantir a govêrnabilidade da Casa com uma chapa pura,
sem levar em conta o princípio da proporcionalidade. Caso
seja esse o caminho, ele precisa ser declarado. Não fomos
nós, que apoiamos a candidatura do companheiro Odacir
Klein, que escolhemos esse caminho. Estamos exatamente
diante da aplicação do mesmo art. 8'\ já no inciso IV, que
diz:

"Independentemente do disposto nos incisos ante
riores, qualquer Deputado poderá concorrer aos cargos
da Me~a que couberem à sua representação, mediante
comunIcação por escrito ao Presidente da Câmara, sen
do-lhe assegurado o tratamento conferido aos demais
candidatos. ,

§ 19 Salvo composição diversa resultante de
acordo entre as bancadas, .....

Neste caso, a disputa se dá dentro do mesmo partido.
Ora, Sr. Presidente, como é que V. Ex' resolve esta ques

tão? EI:ito o nov,? presidente, V. Ex' terá de passar o cargo
ao PreSIdente eleIto, a quem caberá resolver a questão de
ordem. Essa questão de ordem não pode ser resolvida agora.
(Palma~.) V. Ex' pode decidir, agora, apenas sobre a eleição
do PreSIdente. Na hora em que o presidente eleito se sentar
à mesa em que V. Ex~ está - ai, sim, - formular-se-á essa
questão de ordem, e o presidente eleito (não mais V. Ex~)

decidirá como quer preencher os demais cargos da Mesa. .
Esta é a contradita que faço à questão de ordem do Depu

tado Cardoso Alves.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, retiro a questão
de ordem. A contradita do nobre Deputado José Genoíno
me convenceu plenamente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Permita-me
acrescentar a todas essas razões uma outra, também da maior
importância para esta Casa política: a decisão do Presidente
da Câmara tem o apoio dos dois candidatos, porque todos
percebem a conveniência de se buscar uma composição a partir
da disputa da Presidência.

O Sr. Luís Eduardo Sr. Presidente, peço a palavra, para
uma questão de ordem.

O SR, PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece-me, que através
de entedimentos entre V. Ex' e os dois candidatos, é preciso
esclarecer bem ao Plenário que em cada envelope poderá
haver apenas uma chapa, porque é um costume antigo, na
Casa, os Deputados registrarem duas chapas semelhantes no
mesmo envelope. Portanto, gostaria que V. Ex~ confirmasse
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se existe esse entendimento no sentido de que o Plenário
tome conhecimento disso, de forma a efetuarem os Deputados
a conferência de seus envelopes, já que, se houver duas cédula
no envelope, será nulo o voto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou prestar
esclarecimento sobre o processo de votação. Logo a seguir,
darei a palavra aos oradores que se apresentam para formu
lação de questões à Mesa, e que talvez possam ser esclarecidas
pelo que a Mesa dirá.

Antes, devo dizer que acolho o registro de duas candida
turas a Presidente encaminhadas à Mesa: a do Deputado Oda
cir Klein, do Bloco Parlamentar Democrático, e a do Depu
tado Inocêncio Oliveira, do Bloco Parlamentar, o bloco mais
antigo. A eleição será feita por escrutínio secreto, mediante
cédulas impressas, que deverão ser colocadas nas sobrecartas
azuis e depositadas na urnas colocadas sobre a mesa. Haverá
duas urnas, para maior celeridade dos trabalhos. As cédulas
se en~ontram em duas cabines, à direita e à esquerda.

E decisão do Presidente, com a concordância dos candi
datos, interpretar que a presença de mais de uma cédula 
ainda que iguais - implicará a declaração da nulidade do
voto, pela possibilidade da identificação. Se as cédulas forem
diversas, a anulação decorrerá da impossibilidade de colher-se
a vontade do eleitor.

O voto em branco será aquele em que o envelope esteja
em branco. O voto nulo será aquele em que a cédula possa
ser identificada por qualquer marca singular.

O Deputado colocará uma única cédula em cada enve
lope. Em seguida, dirigir-se-á à mesa receptora, para registro
de seu nome, assinando a folha respectiva (há folhas de vota
ção específicas), de acordo com seu Estado de origem e confor
me o indicado nas papeletas à frente da mesa. Adiante, os
escrutinadores serão indicados pelas Lideranças e pela Mesa,
no momento oportuno.

Lembro - e sublinho a importância - que o art. 7°
do Regimento Interno desta Casa reza que será considerado
eleito, em primeiro escrutínio, aquele candidato que obtiver
a maioria absoluta dos votos. Se isso não ocorrer, haverá
segundo escrutínio, quando então se decidirá por maioria sim
ples, desde que haja quorum.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mendes Ribeiro.

O SR. MENDES RmEIRO (Bloco Parlamentar Demo
crático PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, vou na esteira do que disse V. Ex~, que ajuda na formu- .
lação da questão de ordem que levantarei sobre o andamento
da votação.

Assisti, aqui, na Legislatura passada, a um quadro muito
triste de um candidato à Presidência, que tentava falar e não
conseguia. Não era meu candidato. Estou me referindo ao
então Deputado Paulo Mincarone. Não era meu candidato,
mas amargurou-me a sua tentativa de falar sem conseguir.
Chama V. Ex' a atenção da Casa para um dado importan
tíssimo: se não houver vencedor - e eu não estou nomeando
candidatos - no primeiro turno, se um dos candidatos não
alcançar 252 votos, o segundo turno, será inevitável. Isso faz
com que a pressa em votar não se justifique, porque aqueles
que se apressarem em votar, não ganharão o direito de sair
deste recinto. Pelo contrário, deverão aqui permanecer, para
exercerem seu direito, no segunto turno.

Agora, chego onde queria. Noto colegas na fila de vota
ção. Se os colegas olharem para a tribuna, verão que aquele
que se dirigir à tribuna - poderá ser o Deputado Inocêncio

Oliveira ou poderá ser o Deputado Odacir Klein - falará
sob pressão, pressão de gente que quer votar e que estará
dizendo:"Olha, chega de discurso".

Então a minha sugestão é que...

A Sra. Irma Passoni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tada, há Deputado com a palavra, o nobre Deputado Mendes
Ribeiro.

O SR. MENDES RIBEIRO - Estou com sorte, porque
os fatos ratificam o que estou dizendo. O que não quero,
Sr. Presidente, é que nós, que ouvimos discursos, muitas vezes
repetitivos, nesta tarde, apressemos os discursos que podem
ser vitais, porque estamos escolhendo não apenas o Presidente
da Câmara dos Deputados; estamos escolhendo a Vice-Pre
sidência da República, até agora tão dignamente exercida
por V. Ex'

É o que peço e sugiro: sem pressões, cada um no seu
lugar, para que possamos dar andamento ao pleito que o
povo exige de nós. (Palmas.)

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
levanto esta questão de ordem para que fique registrada nos
Anais desta Casa. Já se disse aqui que o art. 89 do Regimento
Interno estabelece que "a composição da Mesa será assegu
rada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos
Partidos ou Blocos Parlamentares que participem da Câma-
ra, ..."

Chamo também a atenção de todos, Sr. Presidente, para
o § 19 desse mesmo artigo, que diz o seguinte:

"§ 19 Salvo composição diversa resultante de
acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos
da Mesa far-se-á por escolha das lideranças, da maior
para a de menor representação, conforme o número .
de cargos que lhe corresponda."

Sr. Presidente, de acordo com o Regimento da Casa,
o Bloco Democrático é o bloco majoritário e, de acordo com
o que estabelecem o art. 89 caput, e o § 19, a esse bloco
caberia, segundo a tradição desta Casa, indicar o candidato
à Presidência da Casa.

Entendeu V. Ex' de modo diverso, deixando a decisão
a critério do Plenário. Respeitamos a resolução de V. Ex',
mas queremos deixar registrado nesta Casa que foi o bloco
ao qual pertence a candidatura do Deputado Inocêncio Oli
veira que quebrou a tradição da Casa, atropelou o Regimento
e estabeleceu uma nova forma de escolha do Presidente. (Apu
pos.)

O Sr. Luis Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palâvra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não entendi a questão
de ordem formulada pelo Deputado Genebaldo Correia. Em
primeiro lugar, a decisão caberá ao futuro Presidente da Câ-
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mara dos Deputados. Em segundo lugar, Sr. Presidente, se
estivesse nítido, claro e transparente qualquer tipo de interpre
tação, certamente não teria sido tão acertada a decisão de
V. Ex~ de deixar que o Plenário se manifeste livremente,
de acordo com a vontade da maioria. (Palmas.)

V. Ex" Sr. Presidente Ibsen Pinheiro, agiu bem agiu
corretamente, respeitou o que lhe parecia duvidoso diante
de dois blocos formados na última hora. Espero que a próxima
Mesa modifique o Regimento, para que esse tipo de interpre
tação não fique mais apenas sob a responsabilidade do Presi
dente da Câmara.

Mas V. Ex', político hábil, inteligente e competente, sou
be reconhecer o direito de ambos de disputarem a Presidência
da Câmara dos Deputados. Agora o que o Plenário espera,
Sr. Presidente, é cumprir a sua decisão, é votar. (Palmas.)

A Sra Irma Passoni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

A SRA IRMA PASSONI (Bloco Parlamentar Democrá
tico - SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não
há como iniciar a votação, porque nas cabines não há os
envelopes com as devidas opções de candidatos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa já de
terminou a colocação dos envelopes nas cabines.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Presidência
reitera que a conduta adotada decorre da interpretação do
texto regimental de que o Plenário é soberano, inclusive para
violar a proporcionalidade. Houvesse o Plenário optado por
uma Mesa pluripartidária, aí se cogitaria da proporção. Ha
vendo a disputa, o Plenário é que pode decidir soberanamente
a questão. (Palmas.)

O máximo que pode o Presidente lamentar é que a Consti
tuição - e aí o faz em seu nome pessoal - tenha dado
a blocos parlamentares o mesmo tratamento de partidos políti
cos. Mas essa foi uma decisão do Constituinte, que nos cumpre
respeitar.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É sobre o pro
cesso de votação?

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sem prejuízo do processo de votação, que se pode iniciar
- e eu até acolho os protestos das pessoas que estão apres
sadas; respeito-as, 'assim como espero que respeitem o meu
direito de falar - quero indagar de V. Ex~ se, sendo a sessão
normal e apenas a votação secreta, há algum impedimento
a que pessoas do povo tenham acesso às galerias.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O acesso às
galerias é sempre subordinado ao interesse do andamento
da sessão. O Regimento Interno atribui ao Presidente da Casa
o exercício do poder de polícia, com suprema autoridade.
Entendi que convém ao processo legislativo assegurar a partici
pação exclusiva dos Srs. Deputados, até porque, posso acres
centar com tranqüilidade, os pedidos para ocupar as galerias
partiram de adeptos das duas candidaturas. O que eu quis,
evitar é que houvesse torcida aqui.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos iniciar
o processo de votação, antes, porém, facultando a palavra
aos Srs. candidatos. A Mesa esclarece que não a dará a mais
nenhum outro Sr. Parlamentar. Falarão os candidatos, se qui
serem, e a seguir se iniciará o processo de votação.

A Mesa concede a palavra ao Deputado Odacir Klein
e pede a S. Ex' que ocupe a tribuna. Pede também ao Plenário
que acompanhe a sua manifestação ordeiramente.

Atribuo a S. Ex~ o tempo de 10 minutos. Se o Deputado
Inocêncio Oliveira requerer a palavra, terá igual tempo. Se
o Deputado Odacir Klein exceder em alguns minutos o seu
tempo, a Mesa tolerará e adotará o mesmo comportamento
em relação ao outro candidato, se este requerer a palavra.

S. Ex' tem a palavra por 10 minutos.

O SR. ODACIR KLEIN (Bloco Parlamentar Democrático
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs.
Parlamentares, procurarei não ultrapassar o tempo concedido
de 10 minutos, até porque quem pretende presidir a Câmara
precisa ter sensibilidade para entender as reações do Plenário.
E sinto que o Plenário quer votar, sinto que os Parlamentares
estão exaustos, porque estamos neste recinto cumprindo nosso
dever há mais de 8 horas, votando matérias da maior relevân
cia para o interesse do País. Por isso, não excederei o prazo.

Sr. Presidente, inicio cumprimentando-o pela interpre
tação de que o Plenário é soberano para decicHr. Imagine
V. Ex' se ficássemos aqui discutindo a data para estabele
cermos qual bloco é majoritário, se ficássemos aqui depen
dentes de uma decisão cartorial. Entendemos - e o nobre
Líder Genebaldo Correia já se manifestou sobre isso com
muita convicção - que o nosso é majoritário. Entendem os
integrantes do outro bloco que o deles é majoritário, em fun
ção de data, ou de início ou final de Sessão Legislativa. Seria
desastroso para a imagem da Instituição a disputa em torno
desse tema. Vamos presenciar aqui a decisão mais legítima:
o Plenário, por meio dos 503 representantes do povO brasi
leiro, escolherá o Presidente da Câmara dos Deputados. (Pal
mas.)

Aqui estamos, caros colegas, para dizer que é uma emo
ção muito grande substituir, nesta disputa, Ulysses Guimarães.
Era ele o meu candidato, por sua candidatura eu trabalhava.
Estaria ele hoje aqui disputando com o Deputado Inocêncio
Oliveira. Disse-me uma vez Ulysses Guimarães que a ativi
dade política é como o curso de um rio que vai desviando-se
de obstáculos e tem que fazer voltas. Não era eu o candidato.
O candidato era ele. O curso das águas fez com que eu estivesse
neste momento na tribuna, representando aquele conjunto
de forças políticas que estaria aqui apoiando a sua candidatura.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamentares, estou aqui na
condição de Parlamentar da planície. Voltei há dois anos,
depois de oito anos sem exercer mandato parlamentar, depois
de ter assistido das galerias à memorável votação das dire
tas-já, depois de, como representante da sociedade civil, ter
vindo à Câmara dos Deputados postular votos daqueles que
representam o povo.

Voltei oito anos depois, Sr. Presidente, S~s e Srs. Parla
mentares, e encontrei uma Câmara institucionalmente dife
rente: não havia mais decurso de prazo, não havia mais decre
to-lei, e sim medida provisória, que é bem diferente. Não
havia mais a possibilidade de o Titular do Poder Executivo
fechar esta Casa, o Congresso Nacional; não havia mais a
possibilidade de o Titular do Poder Executivo cassar nossos
mandatos. Há agora, sim, a possibilidade de, soberana e de-
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mocraticamente, representando o povo, cassarmos até mesmo
o mandato do Titular do Poder Executivo, como o fizemos.
(Muito bem! Palmas.)

Sr. Presidente, se encontrei a Casa institucionalmente
diferente devido a esses avanços, encontrei-a, oito anos de
pois, envelhecida na sua estrutura e sem oferecer as devidas
condições para que possamos cumprir nosso papel de legisla
dores numa democracia, para que possamos votar o Orça
mento da União sabendo o que estamos votando e para que
tenhamos condições efetivas de dar andamento ao processo
legislativo e cumprir as atribuições que temos hoje na Câmara
dos Deputados.

Sou um Parlamentar da planície. Já fui Vice-Líder de
bancada; já fui Líder de bancada. Voltei após oito anos na
planície. Já passei pelas circunstâncias as mais diversas. Sou
um Parlamentar que conhece a planície. Sou um Parlamentar
que vive do rendimento de Deputado Federal para manter
a sua família.

Conheço esta Casa. Conheço-a da tribuna; conheço-a
do plenário das Comissões; conheço-a das CPI; conheço-a
representando esta Casa e o Congresso no Uruguai, para des
mascarar a Operação Uruguai; conheço-a, na verdade, como
representante da sociedade civil, aqui pleiteando; conheço-a
como cidadão brasileiro das galerias, acompanhando a votação
das diretas-já; conheço-a em todos os seus aspectos, sem nunca
ter sido membro da Mesa Diretora.

Acho que precisamos avançar, precisamos mudar, preci
samos de uma estrutura compatível com a nossa necessidade
de legislar no momento presente. Por isso, estou aqui ofere
cendo uma candidatura e disputando com um bravo compa
nheiro que respeito, um companheiro que tem o seu estilo.
(Palmas.)

O estilo é o homem. Cada um de nós tem o seu. Quero
que respeitem o meu. Respeito o estilo do nobre Deputado
concorrente. Um ou outro vai presidir a Câmara dos Depu
tados durante dois anos. Um ou outro sabe que deverá presi
dir, com firmeza, com segurança e com convicção, o processo
legislativo.

Da forma como agirmos vai depender a imagem desta
Casa perante a opinião pública, e da imagem da Casa vai
depender e a imagem de cada um de nós, principalmente
no ano em que estivermos submetendo-nos à nossa reeleição.

Todos sabemos que será necessário que se proceda, na
Câmara dos Deputados, a modificações de estrutura, e para
liue elas ocorr~m é preciso termos uma imagem forte perante
a sociedade. E preciso adotarmos uma posição de escudo
e não de vidraça, para que as modificações necessárias possam
ser feitas.

3? O estilo é o homem. Cumprimento meu grande amigo;
cumprimento uma pessoa que eu prezo; cumprimento uma
pessoa a quem pessoalmente posso dever alguns favores; cum
primento o meu nobre companheiro e nobre amigo Inocêncio
Oliveira. Porém, vou repetir o que disse: o estilo é o homem,
e o estilo do homem-presidente vai ser o r6tulo da Câmara
dos Deputados durante os próximos dois anos.

Estou aqui, com humildade, pedindo o voto para um
Parlamentar da planície, que conhece a Casa em todos os
seus aspectos; pedindo o voto para que tenhamos condições
de fazer com que a imagem desta Instituição melhore cada
vez mais. Com uma imagem de instituição fortalecida, teremos
condições de ver respeitada a figura de cada integrante da
nossa corporação, chamada Câmara dos Deputados. (Pal-
mas.) .

Peço com humildade o voto. Quero dizer a todos que
disputo a residência. Acho que é uma disputa política. A
Mesa, Sr. Presidente, vai ser administrativa. Não tenho ne
nhum acordo com ninguém. Quero uma Mesa pluripartidária,
respeitando a proporcionalidade. (Palmas.) Tão logo V. Ex\
Sr. Presidente, declare o resultado da eleição e me declare
vencedor - se isso ocorrer - imediatamente interromperei
todo o processo e convocarei todos os blocos partidários e
partidos para que nos sentimos, discutamos e formemos a
nossa Mesa pluripartidária. Será impossível administrar a Câ
mara dos Deputados com um só corte.

Temos uma disputa política, temos uma disputa de estilos.
Nós não podemos transformar a Câmara dos Deputados em
uma instituição inadministrável. Por isso, tão logo o resultado
seja proclamado, estarei chamando todos para que, respei
tando a composição dos blocos e dos partidos, formemos a
Mesa.

Aos companheiros e às companheiras, colegas Parlamen
tares, áqui submeto a minha candidatura. Peço o voto, com
o objetivo de cumprir uma missão. Eu não era o candidato,
era Ulysses Guimarães. Para mim a Presidência não é uma
obsessão, é uma missão. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado. )

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
o nobre Deputado Inocêncio Oliveira. (Palmas)

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco Parlamentar 
PE. Sem revisão do orador.) - Meu caro Presidente Ibsen
Pinheiro, com o qual tive orgulho de conviver durante dois
anos, rendo as minhas homenagens a V. Ex~, o grande homem
público que fez com que esta Casa pudesse ser cada vez mais
respeitada pela sociedade e pelo País.

Caro amigo e companheiro de luta Deputado Odacir
Klein, que fez uma campanha de alto nível, também rendo
as minhas homenagens a V. Ex., não lhe desejando, porém,
a vitória, porque essa será daquele que tem compromissos
com esta Casa, o Deputado Inocêncio Oliveira. (Palmas.)

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, com humildade,
submeto o meu nome à decisão dos meus eminentes e prezados
colegas, para presidir a Câmara dos Deputados, Casa a que
pertenço há muitos anos e na qual ocupei os mais altos cargos,
sem nunca me afastar do convívio e da vivência do problema
de todos.

Não acho que a relação entre o Presidente da Câmara
e o Deputado deva ser marcada por divisões ideológicas, parti
dos, preferências pessoais, orgulho, radicalizações de qualquer
ordem. (Palmas.) Aqui todos somos iguais e todos estamos
unidos no terreno comum, o do interesse da Pátria, do Con
gresso, que não conflita com o interesse dos Deputados, o
interesse público.

Sou um Deputado que jamais perdeu suas origens. Por
isso mesmo nunca achei que o homem público tivesse de abdi
car dos deveres da amizade, de convivência, e da solidariedade
para cumprir o seu dever maior para com a instituição do
Congresso Nacional. Minha vida nesta Casa tem sido uma
vida de sacrifício e de respeito, de dignidade e de dedicação.
Acho sempre que as nossas responsabilidades são comuns;
e não desejo sacrificar o prestígio dos Deputados e a sua
imagem perante a opinião pública, para arvorar-me em mestre
de conduta dos que compõem a representação popular no
Brasil. (Muito bem! Palmas.)
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Não desejo ser Presidente da Câmara dos Deputados
para dizer que minha Presidência vai corrigir a Casa, vai dar
lhe importância e para apontar defeitos. Não. Minha presença
na Presidência é para prestigiar a Instituição, ser o represen
tante de todos, expressar o pensamento de todos e dirigir
a Casa, sem querer ser prestigiado à custa da imagem dos
Deputados ou da própria Casa. (Muito bem! Palmas.) Desejar
isto não conflita com a independência, a dignidade e a austeri
dade e a boa administração da Câmara dos Deputados. Não
me considero melhor nem pior do que nenhum dos 503 Depu
tados que compõem a nossa Casa. Conheço todos os Depu
tados, de todos sou conhecido e de todos sou companheiro
e amigo. Não condeno ninguém que não votar em mim e
não aceito a teoria de que o Presidente da Casa tem que
ser melhor do que os outros Deputados. Esta é uma Casa
tão grande, tão importante para o País, que a soma de todos
nós é menor que a Instituição. (Muito bem! Palmas.)

Sem Parlamento forte não há democracia que se st,lstente
ou que seja digna desse nome. Os Parlamentos têm de ser
independentes, como expressão de Poder. O Presidente da
Câmara tem de, com o sentimento da harmonia entre o Execu
tivo e o Judiciário, o dever de fazer respeitar o Legislativo,
suas prerrogativas, sua legitimidade e soberania, cuja força
é o povo. Em nenhum momento, deixarei de ter presente,
como o primeiro dos meus deveres, a defesa da Câmara e
dos que a compõem, os meus nobres colegas. Zelar pela ima
gem da Instituição, por seu prestígio e sua respeitabilidade.
(Muito bem! Palmas.)

Minha origem é a gente simples do interior do Brasil.
A área mais pobre, o Sertão de onde vim, aquele Sertão
onde Euclides da Cunha via a vocação do sertanejo de ser
sobretudo um forte. Minha profissão, a de médico, é aquela
por meio da qual mais perto se sente o sofrimento de todos,
o sentimento da vida e da morte. Não há como não ser humilde
quando se lida com a vida dos seus semelhantes. Foi ela minha
escola. Ela me deu experiência e compreensão, a paciência
e a visão de fazer da política um grande sacerdócio.

Espero contar com o apoio da maioria dos meus colegas
para presidir nossa Casa. Sou um homem de fé, que agradece
a Deus a solidariedade dos meus companheiros, dos que
apóiam o meu nome, dos que me ajudaram nesta aspiração,
com que sonhei por mais de 20 anos, e que me ajudarão,
na Presidência desta Casa, a construir um Brasil melhor, mais
justo, mais humano, mais cheio de esperanças.

Meu programa e meus planos já são do conhecimento
de todos e foram divulgados e discutidos por todos, inclusive
pela imprensa. Estou preparado para a missão. Nada mais
tenho a dizer, a não ser que sou um homem que se caracteriza
pela sua palavra. A palavra de Inocêncio Oliveira é o que
basta. Quando dou minha palavra, cumpro-a sob qualquer
hipótese.

Conheço a Casa, seus problemas, suas responsabilidades.
Há muito tempo, estou esperando por este instante e prepa
rando-me para ele. Minhas palavras serão meus atos e minha
conduta.

Minha arma é o apoio de todos; meu orgulho, o de ser
um Deputado igual a todos os Deputados; e minha missão,
a de ser o Presidente da Câmara dos Deputados, que ajudará
o Brasil neste momento difícil de sua história, com coragem,
sem vacilação, sem subserviência nem arrogância, mas fazen
do a Instituição ser digna do mais alto respeito de toda a .
Nação brasileira.

Venho dos mais longínquos rincões deste País. Tenho
o direito de sonhar em chegar ao mais alto cargo da Câmara
dos Deputados. E, Sr. Presidente, com a responsabilidade
do cargo, quero ser um Presidente não de uma facção, não
de um grupo político, não de um partido, não de um bloco,
mas de todos os membros da Câmara dos Deputados. (Pal
mas.)

Para essa tarefa, espero contar com os meus colegas,
que nunca me faltaram e não me faltarão.

Tudo pela grandeza da Câmara dos Deputados. (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sr~S e Srs. Depu
tados, as umas serão colocadas à direita e à esquerda da
Presidência.

Convido os Vice-Presidentes a votarem: Deputados Ge
nésio Bernardino à esquerda e Waldir Pires à direita; e os
Secretários, Deputados Etevaldo Nogueira e Max Rosenmann
à esquerda, e Deputados Cunha Bueno e Jairo Azi à direita.

Para acompanhar e conduzir o processo de votação, os
candidatos, pessoalmente ou por seus Líderes, indicarão, cada
um, um fiscal.

OSr, Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra pela ordem.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome da candidatura Odacir Klein, indicamos o Deputado
Vivaldo Barbosa para acompanhar, como fiscal, o processo
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O processo
de votação se encerrará dentro de uma hora, às 19h40rnín.

Se eventualmente não tiverem votado todos os que pre
tendiam fazê-lo, a Mesa prorrogará o tempo de votação.

O Sr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, indicamos
o Deputado Robson Tuma para fiscalizar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Deputado
Robson Tuma foi indicado, pela candidatura Inocêncio Olivei
ra, para acompanhar como fiscal o processo de votação.

A Mesa pede que cada partido indique mais um Depu
tado, uma vez que há duas umas.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, o
PTB indica também o Deputado Onaireves Moura.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Presidência
pede aos Deputados que não estejam participando do processo
de votação que deixem tão livre quanto possível o espaço
da mesa, para facilitar a circulação dos que estão votando.

O Sr. Genebaldo Correia- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
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o SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB indica mais um fiscal, o Deputado Valter Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A candidatura
Inocêncio Oliveira indicou apenas um fiscal, o Deputado Rob
son Tuma. A Mesa pede ao Líder Luís Eduardo, ou a qualquer
Líder ligado à candidatura InocênCio Oliveira, a indicação
de mais um fiscal, para a uma da esquerda.

O Sr. Odacir Klein - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)· - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ODACIR KLEIN (Bloco Parlamentar Democrático
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero avisar
aos companheiros que n!> envelope há apenas uma cédula.
Os envelopes são iguais. E bom que S. Ex'" examinem a cédula
dentro do envelope.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado José
Lourenço será indicado para acompanhar o processo de apu
ração.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Deputado
José Lourenço será fiscal da candidatura Inocêncio Oliveira,
na urna à esquerda da Presidência.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
com a permissão de V. Ex', lembro aos nobres companheiros
a possibilidade de que a decisão não possa ser tomada nesta
primeira votação, havendo necessidade de um segundo turno,
9s0 nenhum candidato venha a alcançar a maioria absoluta.
E in'portante que os companheiros saibam que precisam per
manecer na Casa até a decisão final desta votação.

OSr. Francisco Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palvra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco Parlamentar
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a
permissão de V. Ex' aviso aos companheiros do PTB que
amanhã, dia 3, quarta-feira, às 9h, na Liderança do Partido
Trabalhista Brasileiro, se realizará a eleição de seu Líder e
seus Vice-Lideres.

'~lamamos, pois, todos os membros do PTB para se
fazerem presentes no período da 8h da. anM às 15h da tarde.

O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidt;;nte, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (lbs<:11 Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a permissão
de V. Ex' faço um apelo aos companheiros. Tendo certeza
de que não haverá segundo turno e havendo ainda necessidade
de fazer a eleição dos demais membros da Mesa, pedimos
a todos que permaneçam em plenário. E lembramos ainda
aos Srs. Deputados que tenham o cuidado de não colocar
duas cédulas no envelope sob pena de anular o voto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa, afim
de contribuir para melhor andamento de todo o processo de
votação, informa aos Srs. Deputados que, a partir deste anda
mento de todo o processo de votação, informamos aos Srs.
Deputados que, a partir deste momento, serão desligados
os microfones do plenário.

(Processo em votação.)

Durante o processo de votação o Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa
da l!!!.f'! ~r. Genesio Bernardí.no, )9 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Genésio Beranardino) - Sr" e
Srs. Parlamentares que ainda não cumpriram o dever cívico
de votar para Presidência desta Casa, queiram comparecer
às urnas. A votação já está próxima do seu término, e esta
Presidência prorroga a sessão por mais 30 minutos, para que
possa ser encerrado o processo de votação.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Genesio Bernardino) - Esta Pre
sidência solicita às Sr!S e aos Srs. Parlamentares que ainda
não cumpriram o dever do voto que compareçam às urnas,
para que possamos encerrar o processo de votação e iniciar
a apuração dos votos.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - Dos Srs.
Parlamentares que deverão votar na urna à esquerda desta
Presidência há apenas três que ainda não cumpriram o dever
do voto: o Deputado Eliel Rodrigues, o Deputado João Faus
tino e o Deputado Mendonça Neto. Esta Presidência convo
ca-os para votarem.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - Esta Pre
sidência, de ofício, prorroga por mais 30 minutos o processo
de votação.
(Processo de votação.)

Durante processo de votação assumem sucessivamen
te a Presidência os Srs. Waldir Pires, 2° Vice-Presidente
Ibsen Pinheiro, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de as
mesas de votação procederem à apuração, anuncio o nome
de alguns Deputados que não parciparam do processo de vota
ção, para que possam fazê-lo se °quiserem: Eliel Rodrigues,
João Faustino, Mendonça Neto, Mário de Oliveira, Sérgio
Naya e a Deputada Luci Choinacki, por motivo de doença.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - As mesas de
votação estão procedendo à soma do número de votantes.

Na urna da esquerda, havia 216 Deputados eleitores ins
critos. Votaram 213 Deputados; não votaram, e ainda podem
fazê-lo, os Deputados Eliel Rodrigues, João Faustino e Men
donça Neto.

(Processo de votação.)
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votaram, na
urna da direita, 280 Srs. Deputados.

O total de votantes é de 493 Srs. Deputados.
É chegado o momento de 'se 'iniciar o escrutínio.
Peço a todos, no'entarito; uin pouco mais de paciência

para ouvirem unia brevíssima~aríifestaçãodo Presidente que
está deixa,ndo a Presidência da Casa. Convido os membros
da Mesa a comporem-na comigo, o 19 Vice-Presidente, Depu
tado Genésio Bernardino, o 29 Vice-Presidente, Deputado
Waldir Pires, os quatro Srs. Secretários, Deputado Inocêncio
Oliveira, Etevaldo Nogueira, Cunha Bueno, Max Rosen
mann, e os quatro Suplentes. (Pausa.)

Sr'5 e Srs; Deputados, talvez seja tradição fazer uma preso'
tação de contas. Mas não me parece que seja necessário fazê-lo
nesta Casa, onde todos nós acompanhamos, todos os dias,
a nossa própria vida e o funcionamento da nossa Instituição.
Por isso, vou dispensar os meus <i0legas de ouvirem a maçante
referência aos números da nossa atividade, embora sejam
muito expressivos em quantidade e seja especialmente expres
siva a qu~lidade da deliberação no período que compreenderia
esse balanço. Não vou fazê-lo. Talvez o faça através dos meios
de comunicação, em favor da nossa Instituição, para que todos
saibam que, em dois anos, votamos quase 1.200 proposições,
sendo meia centena das quais matérias da mais alta relevânCia,
como se viu durante a sessão de hoje. ' '

Atravessamos momentos políticos conturbadíssimos, em
que esta Casa quis aquilo que o povo brasileiro queria. Prova
velmente nesta hora ao Presidente da Casa se atribuem méritos
que são da Instituição. Talvez pelo vezo de simbolizar em
pessoas as instituições. Muitas referências à atividade do Presi
dente devem, por justiça, pertencer à administração superior
ou ao Plenário como um todo. Por isso, a minha palavra.

Meus colegas, amigos e companheiros de vida político
parlamentar, a manifestação da Mesa Diretora, neste momen
to, é uma manifestação de agradecimento. Agradeço a todos
os Parlamentares a participação constante, a confiança que
em nós depositaram dois anos atrás e que reiteraram em todos
os momentos de nossa atividade.

Por isso, meus queridos colegas, não é sem uma ponta
de emoção que nós, da Mesa Diretora, despedimo-nos da
atividade e voltamos para o lugar que é de nossa origem,
o plenário, que nos constituiu e que nos recebe agora para
as tarefas da lei da nossa Casa. Em nome, pois, da Mesa
Diretora, nosso obrigado a todos os Deputados, nosso obri
gado aos funcionários da Câmara, parceiros da nossa produção
legislativa. Agradecemos aos que nos compreenderam e aos
que não nos compreenderam. Esta Casa plural não é apenas
o que há de mais parecido com o povo brasileiro. Ela é o
que há de mais parecido com as virtudes do povo brasileiro.

Meus colegas, companheiros, amigos, em nome de todos
os membros da Mesa, muito obrigado. (Palmas.)

Agora vamos começar o escrutínio. Primeiro as mesmas
equipes do processo de votação, os Deputados indicados e
os fiscais, procederão apenas à contagem das sobrecartas,
sem abri-Ias. Isso será feito, ao mesmo tempo, nas duas urnas.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Na urna da
esquerda, foram' encontradas 213 sobrecartas, exatamente o
número de votantes.

As sobrecartas da urna da esquerda serão recolocadas
dentro da urna e depois serão colocadas com as sobrecartas
da urna da direita numa urna só. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa corrige:
votaram 214 Srs. Deputados na urna da esquerda, exatamente
o número de sobrecartas. Votaram 280 Srs. Deputados na
urna da direita, e o número de sobrecartas é de 280. Total
de votantes: 494 Srs. Deputados.

Agora as cédulas serão colocadas na urna que estava
à esquerda. Tod,as il~ p~dúlas ficarão na mesma urna.

A Mesa pede ,I.\os, Parlamentares que não participarão
do escrutínio que deixem livre, o espaço da mesa, para que
todos possamos acompanhar. E uma disputa, mas é também
um espetáculo democrático. (Palmas.)

O escrutínio terá.(). seguinte procedimento: o Presidente
abrirá a cédula e indicará o voto; os votos serão anotados
pelos membros da Mesa. O Deputado Waldir Pires anotará
e, ao mesmo tempo; 'allUnciará o resultado atualizado dos
votos do Deputado Odacir Klein; o Deputado Max Rosen
maim anotará e proclamará, um a um, os votos ao Deputado
Inocêncio Oliveira; o Vice-Presidente, Genésio Bernardino,
anotará e proclamará, um a um, os votos brancos e nulos.

Vai-se iniciar o processo de escrutínio.
(Processo de apuração.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou proclamar
o resultado. Foram encontrados 493 votos válidos, um nulo,
conferindo com o número de votantes e de sobrecartas; 5
votos brancos; 1771 votos para o Deputado Odacir Klein e
311 votos para o Deputado Inocêncio Oliveira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votaram os
Srs. Deputados:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco ParIam.
Avenir Rosa - Bloco Pariam.
Francisco Rodrigues - Bloco Pariam.
João Fagundes - Bloco Democr.
Julio Cabral - Bloco PSTR
Luciano Castro - Bloco Pariam.
Marcelo Luz - Bloco PSTR
Rubem Bento - Bloco Pariam.

Amapá

Aroldo Goes - Bloco Democr.
Eraldo Trindade - Bloco Pariam.
Fátima Pelaes - Bloco Pariam.
Gilvam Borges - Bloco Democr.
Lourival Freitas - Bloco Democr.
Murilo Pinheiro - Bloco Pariam.
Sérgio Barcellos - Bloco ParIam.
Valdenor Guedes - Bloco PSTR

Pará

Alacid Nunes - Bloco ParIam.
Carlos Kayath - Bloco Pariam.
Domingos Juvenil- Bloco Democr.
Eliel Rodrigues - Bloco Democr.
Gerson Peres - Bloco ParIam.
Giovanni Queiroz - Bloco Democr.
Hermínio Calvinho - Bloco Democr.
Hilário Coimbra - Bloco ParIam.
José Diogo - Bloco ParIam.
Mário Chermont - Bloco PSTR
Mário Martins - Bloco Democr.
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Nicias Ribeiro - Bloco Democr.
Osvaldo Melo - Bloco ParIam.
Paulo Rocha - Bloco Democr.
Paulo Titan - Bloco Democr.
Socorro Gomes - Bloco Democr.
Valdir Ganzer - Bloco Democr.

Amazonas

Átila Lins - Bloco Pariam.
Beth Azize - Bloco Democr.
Euler Ribeiro - Bloco Democr.
Ézio Ferreira - Bloco ParIam.
João Thome - Bloco Democr.
José Dutra - Bloco Democr.
Pauderney Avelino - Bloco ParIam.
Ricardo Moraes - Bloco Democr.

Rondônia

Antônio Morimoto - Bloco ParIam.
Carlos Camurça - Bloco PSTR
Edison Fidelis - Bloco ParIam.
Maurício Calixto - Bloco ParIam.
Nobel Moura - Bloco PSTR
Pascoal Novaes - Bloco Pariam.
Raquel Cândido - Bloco ParIam.
Reditário CassoI - Bloco PSTR

Acre

Adelaide Neri - Bloco Democr.
Célia Mendes - Bloco ParIam.
Francisco Diógenes - Bloco ParIam.
João Maia - Bloco PSTR
João Tota - Bloco ParIam.
Mauri Sérgio - Bloco Democr.
Ronivon Santiago - Bloco ParIam.
Zila Bezerra - Bloco Democr.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco ParIam.
Derval de Paiva - Bloco Democr.
Edmundo Galdino - Bloco Democr.
Freire Júnior - Bloco Pariam.
Hagahus Araújo - Bloco Democr.
Leomar Quintanilha - Bloco Pariam.
Osvaldo Reis - Bloco PSTR
Paulo Mourão - Bloco ParIam.

Maranhão

Cesar Bandeira - Bloco ParIam.
Cid Carvalho - Bloco Democr.
Costa Ferreira - Bloco PSTR
Daniel Silva - Bloco ParIam.
Eduardo Matias - Bloco Pariam.
Francisco Coelho - Bloco ParIam.
Haroldo Sabóia - Bloco Democr.
Jayme Santana - Bloco Democr.
João Rodolfo - Bloco Pariam.
José Burnett - Bloco ParIam.
José Carlos Sabóia - Bloco Democr.
José Reinaldo - Bloco ParIam.
Mauro Fecury - Bloco ParIam.
Nan Souza - Bloco PSTR
Pedro Novaes - Bloco ParIam.
Ricardo Murad - Bloco ParIam.

Roseana Sarney - Bloco ParIam.
Sarney Filho - Bloco ParIam.

Ceará

Aécio de Borba - Bloco ParIam.
Antônio dos Santos - Bloco Pariam.
Ariosto Holanda - Bloco Democr.
Carlos Benevides - Bloco Democr.
Carlos Virgílio - Bloco Pariam.
Edson Silva - Bloco Democr.
Ernani Viana - Bloco PSTR
Etevaldo Nogueira - Bloco ParIam.
Gonzaga Mota - Bloco Democr.
Jackson Pereira - Bloco Democr.
José Linhares - Bloco PSTR
Luiz Girão - Bloco Democr.
Luiz Pontes - Bloco Democr.
Marco Penaforte - Bloco Democr.
Maria Luíza Fontenele - Bloco Democr.
Mauro Sampaio - Bloco Democr.
Moroni Torgan - Bloco Democr.
Orlando Bezerra - Bloco ParIam.
Pinheiro Landim - Bloco Democr.
Sérgio Machado - Bloco Democr.
Ubiratan Aguiar - Bloco Democr.
Vicente Fialho - Bloco ParIam.

Piauí

B. Sá - Bloco PSTR
Ciro Nogueira - Bloco ParIam.
Felipe Mendes - Bloco ParIam.
Jesus Tajra - Bloco ParIam.
João Henrique - Bloco Democr.
José Luiz Maia - Bloco ParIam.
Murilo Rezende - Bloco Democr.
Mussa Demes - Bloco ParIam.
Paes Landim - Bloco ParIam.
Paulo Silva - Bloco Democr.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - Bloco Democr.
Fernando Freire - Bloco ParIam.
Flávio Rocha - Bloco ParIam.
Henrique Eduardo Alves - Bloco Democr.
Iberê Ferreira - Bloco ParIam.
Laíre Rosado - Bloco Democr.
Ney Lopes - Bloco ParIam.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco Pariam.
Efraim Morais - Bloco ParIam.
Evaldo Gonçalves - Bloco ParIam.
Francisco Evangelista - Bloco ParIam.
Ivan Burity - Bloco ParIam.
Ivandro Cunha Lima - Bloco Democr.
José Luiz Clerot - Bloco Democr.
José Maranhão - Bloco Democr.
Lúcia Braga - Bloco Democr.
Rivaldo Medeiros - Bloco ParIam.
Vital do Rêgo - Bloco Democr.
Zuca Moreira - Bloco Democr.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Bloco Democr.
Fernando Lira - Bloco Democr.
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Gilson Machado - Bloco ParIam.
Gustavo Krause - Bloco ParIam.
Inocêncio Oliveira - Bloco ParIam.
José Carlos Vasconcellos - Bloco Pariam.
José Mendonça Bezerra - Bloco ParIam.
José Moura - Bloco Pariam.
José Múcio Monteiro - Bloco ParIam.
Luiz Piauhylino - Bloco Democr.
Maunlio Ferreira Lima - Bloco Democr.
Maviael Cavalcanti - Bloco Pariam.
Miguel Arraes - Bloco Democr.
Nilson Gibson - Bloco Democr.
Osvaldo Coelho - Bloco ParIam.
Pedro Correa - Bloco ParIam.
Renildo Calheiro - Bloco Democr.
Ricardo Fiuza - Bloco ParIam.
Roberto Franca - Bloco Democr.
Roberto Freire - Bloco Democr.
Roberto Magalhães - Bloco ParIam.
Salatiel Carvalho - Bloco PSTR
Sérgio Guerra - Bloco Democr.
Tony Gel - Bloco Pariam.
Wilson Campos - Bloco Democr.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco Pariam.
Augusto Farias - Bloco Pariam.
CIeto Falcão - Bloco Pariam.
José Thomaz Nono - Bloco Democr.
Luiz Dantas - Bloco ParIam.
Olavo Calheiros - Bloco Democr.
Roberto Torres - Bloc Parlam.
Vitório Malta - Bloco Pariam.

Sergipe

Benedito de Figueiredo
Cleonâncio Fonseca - Bloco Pariam.
Djenal Gonçalves - Bloco Pariam.
Everaldo de Oliveira - Bloco Pariam.
Jerônimo Teles - Bloco Pariam.
José Teles - Bloco Pariam.
Messias Góis - Bloco Pariam.
Pedro Valadares - Bloco PSTR

Bahia

Alcides Modesto - Bloco Democr.
Ângelo Magalhães - Bloco Pariam.
Aroldo Cedraz - Bloco Pariam.
Benito Gama - Bloco Pariam.
Beraldo Boaventura - Bloco Democr.
Clóvis Assis - Bloco Democr.
Eraldo Tinoco - Bloco ParIam.
Félix Mendonça - Bloco Pariam.
Geddel Vieira Lima - Bloco Democr.
Genebaldo Correia - Bloco Democr.
Haroldo Lima - Bloco Democr.
Jabes Ribeiro - Bloco Democr.
Jairo Azi - Bloco Pariam.
Jairo Carneiro - Bloco Parlam.
Jaques Wagner - Bloco Democr.
João Almeida - Bloco Democr.
João Alves - Bloco Pariam.
João Carlos Bacelar - Bloco Pariam..

Jonival Lucas -- moco Pariam.
Jorge Khoury - Bloco Pariam.
José Carlos Aleluia - Bloco Pariam.
José Falcão - Bloco Pariam.
José Lourenço - Bloco Pariam.
Leur Lomanto - Bloco Pariam.
Luís Eduardo - BlocIJ Pariam.
Luiz Moreira - Bloco ParIam.
Luiz Viana Neto ~ Bloco ParIam.
Manoel Castro - Bloco ParÍamo
Marcos Medrado - Bloco Parlam.
Nestor Duarte - Bloco Democr.
Pedro Irujo
Prisco Viana - Bloco PEIdam.
Ribeiro Tavares - Hb;o Pariam.
Sergio Brito -- Blüco ParIam.
Sergio Gwxc!enzi - EqocoDel/HDcr.
Tourinho Dantas·- mocO' ParIam.
Ubaldo Dantas - Bloco Pariam.
Uldurico Pimo- Bioço Democr.
Waldir Pires - Bloco Democr.

Minas Gerai§

Aecio Neves - Bloco Democr.
Agostinho Valcme - Bloco Democr.
Aloisio Vasconcelos -~.. Bloco Democr.
Alvaro Pereira - Biocü Democí".
Annibal Teixeira - Broco ParIam.
Aracely De Paula - f.loco ParIam.
Armando Costa - Bloco Democr.
Avelino Costa- Bloca Pariam.
Camilo Machado - Bloco ParIam.
Edmar Moreira -- Bloco Pariam.
Elias Murad - Bloco Democr.
Felipe Neri - Bloco Democr.
Fernando Diniz - Bloco Democr.
Genesio Bernardino -- Bloco Democr.
Getulio Neiva - Bloco Pariam.
Humbelto Souto - Bloco Pariam.
Ibrahim Abi-Ackel- Bloco Pariam.
Irani Barbosa - Bloco ParIam.
Israel Pinheiro - Bloco Pariam.
João Paulo - Bloco Democr.
José Aldo - Bloco Pariam.
José Belato - Bloco Democr.
José Geraldo - Bloco Democr.
José Santana de Vasconcellos - Bloco Pariam.
José Ulisses de Oliveir.l - Bloco Pariam.
Lael Varella - Bloco 'Pariam.
Leopoldo Bessone - Bloco PSTR.
Marcos Lima - Bloco Democr.
Mauricio Campos - JBloco Pariam.
Neif Jabur - Bloco Democr.
Nilmario Miranda - Bloco Democr.
Odelmo Leão - Bloco Pariam.
Osmanio Pereira - Bloco Democr.
Paulo Delgado - Bloco Democr.
Paulo Heslander - Bloco Pariam.
Paulo Romano - Bloco Pariam.
Pedro Tassis - Bloco Democr.
Raul Belem - Bloco ParIam.
Romel Anisio - Bloco Pariam.
Ronaldo Perim - Bloco Democr.
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Samir Tannús - Bloco Pariam.
Saulo Coelho - Bloco Democr.
Sergio Ferrara - Bloco Democr.
Sergio Miranda - Bloco Democr.
Tarcisio Delgado - Bloco Democr.
Tilden Santiago - Bloco Democr.
Vittorio Medioli - Bloco Democr.
Wagner do Nascimento - Bloco ParIam.
Wilson Cunha - Bloco Pariam.
Zaire Rezende - Bloco Democr.

Espírito Santo

Armando Viola - Bloco Democr.
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco Pariam.
Helvecio CasteIlo - Bloco Democr.
Jones Santos Neves - Bloco ParIam.
Jorio de Barros - Bloco Democr.
Lezio Sathler - Bloco Democr.
Nilton Baiano - Bloco Democr.
Rita Camata - Bloco Democr.
Roberto Valadão - Bloco Democr.
Rose de Freitas - Bloco Democr.

Rio De Janeiro

Aldir Cabral- Bloco Pariam.
Amaral Netto - Bloco Pariam.
Arolde de Oliveira - Bloco Pariam.
Artur da Távola - Bloco Democr.
Benedita da Silva - Bloco Democr.
Carlos Alberto Campista - Bloco Democr.
Carlos Lupi - Bloco Democr.
Carlos Santana - Bloco Democr.
Cidinha Campos - Bloco Democr.
Cyro Garcia
Edesio Frias - Bloco Democr.
Eduardo Mascarenhas - Bloco Democr.
Fabio Raunheitti - Bloco ParIam.
Feres Nader - Bloco ParIam.
Flavio Palmier da Veiga - Bloco Pariam.
Francisco Dornelles - Bloco ParIam.
Francisco Silva - Bloco PSTR
Jair Bolsonaro - Boca Pariam.
José Carlos Coutinho - Bloco Democr.
José Egydio - Bloco Pariam.
José Vicente Brizola - Bloco Democr.
Junot Abi-Ramia - Bloco Democr.
Laerte Bastos - Bloco Democr.
Laprovita Vieira - Bloco Democr.
Luiz Salomão - Bloco Democr.
Marcia Cibilis Viana - Bloco Democr.
Marino Clinger - Bloco Democr.
Miro Teixeira - Bloco Democr.
Nelson Bornier - Bloco Pariam.
Paulo de Almeida - Bloco ParIam.
Paulo Portugal - Bloco Democr.
Paulo Ramos - Bloco Democr.
Regina Gordilho - Bloco ParIam.
Roberto Campos - Bloco ParIam.
Roberto Jefferson - Bloco ParIam.
Rubem Medina - Bloco ParIam.
Sandra Cavalcanti - Bloco ParIam.
Sergio Arouca - Bloco Democr.
Sergio Cury - Bloco Democr.
Sidney de Miguel- Bloco Democr.

Simão Sessim - Bloco Pariam.
Vivaldo Barbosa - Bloco Democr.
Vladimir Palmeira - Bloco Democr.
Wanda Reis - Bloco Pariam.

São Paulo

Airton Sandoval - Bloco Democr.
Alberto Haddad - Bloco PSTR
Aldo Rebelo - Bloco Democr.
Aloizio Mercadante - Bloco Democr.
Armando Pinheiro - Bloco Pariam.
Ary Kara - Bloco Democr.
Ayres da Cunha - Bloco ParIam.
Beta Mansur - Bloco Democr.
Cardoso Alves - Bloco Pariam.
Carlos Nelson - Bloco Democr.
Chafic Farhat - Bloco ParIam.
Chico Amaral - Bloco Democr.
Cunha Bueno - Bloco Pariam.
Delfim Netto - Bloco ParIam.
Diogo Nomura - Bloco Pariam.
Eduardo Jorge - Bloco Democr.
Ernesto Gradella
Euclydes Mello - Bloco Pariam.
Fabio Feldmann - Bloco Democr.
Fabio Meirelles - Bloco ParIam.
Fausto Rocha - Bloco Pariam.
Florestan Fernandes - Bloco Democr.
Gastone Righi - Bloco Pariam.
Geraldo Alckmin Filho - Bloco Democr.
Heitor Franco - Bloco Pariam.
Helio Bicudo - Bloco Democr.
Helio Rosas - Bloco Democr.
Irma Passoni - Bloco Democr.
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco Democr.
José Abrão - Bloco Democr.
José Anibal - Bloco Democr.
José Cicote - Bloco Democr.
José Dirceu - Bloco Democr.
José Genoino - Bloco Democr.
José Maria Eymael- Bloco Pariam.
José Serra - Bloco Democr.
Koyu lha - Bloco Democr.
Liberato Caboclo - Bloco Democr.
Luiz Carlos Santos - Bloco Democr.
Luiz Gushiken - Bloco Democr.
Luiz Maximo - Bloco Democr.
Maluly Netto - Bloco Pariam.
Manoel Moreira - Bloco Democr.
Marcelino Romano Machado - Bloco Pariam.
Mrcelo Barbieri - Bloco Democr.
Mauriei Mariano - Bloco Democr.
Ma,urieio Najar - Bloco Pariam.
Mendes Botelho - Bloco Pariam.
Nelson MarquezeIli - Bloco ParIam.
Oswaldo Stecca - Bloco Democr.
Paulo Lima - Bloco Pariam.
Paulo Novaes - Bloco Democr.
Pedro Pavão - Bloco ParIam.
Roberto Rollemberg - Bloco Democr.
Robson Tuma - Bloco ParIam.
Tadashi Kuriki - Bloco ParIam.
Tuga Angerami - Bloco Democr.
Vadão Gomes - Bloco Democr.
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Valdemar Costa Neto - Bloco Pariam.
Walter Nory - Bloco Democr.

Mato Grosso

Augustino Freitas - Bloco Pariam.
Itsuo Takayama - Bloco ParIam.
João Teixeira - Bloco Pariam.
Joaquim Sucena - Bloco Pariam.
Jonas Pinheiro - Bloco Pariam.
José Augusto Curvo - Bloco Pariam.
Rodrigues Palma - Bloco Pariam.
Welinton Fagundes - Bloco Pariam.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Bloco Democr.
Benedito Domingos - Bloco PSTR
Chico Vigilante - Bloco Democr.
Jofran Frejat - Broco Pariam.
Maria Laura - Bloco Democr.
Osorio Adriano - Bloco Pariam.
Paulo Octávio - Bloco ParIam.
Sigmaringa Seixas - Bloco Pariam.

Goiás

Antonio de Jesus - Bloco Democr.
Antonio Faleiros - Bloco Democr.
Délio Braz - Bloco Pariam.
Haley Margoif:=..Bloco Democr.
João Natal- Bloco Democr.
Lucia Vania - Bloco Democr.
Luiz Soyer - Bloco Democr.
Maria Valadão - Bloco Pariam.
Mauro Borges - Bloco Parlam.
Mauro Miranda - Bloco Democr.
Paulo Mandarino - Bloco ParIam.
Pedro Abrão - Bloco PSTR
Roberto Balestra - Bloco Pariam.
Ronaldo Caiado - Bloco Parlam.
Vilmar Rocha - Bloco ParIam.
Virmondes Cruvinel - Bloco Democr.
Zé Gomes Da Rocha - Bloco Parlam.

Mato Grosso Do Sul

Elisio Curvo - Bloco ParIam.
Flavio Derzi - Bloco PSTR
George Takimoto - Bloco ParIam.
José Elias - Bloco Pariam.
Marilu Guimarães - Bloco ParIam.
Nelson Trad - Bloco Pariam.
Valter Pereira - Bloco Democr.
Waldir Guerra - Bloco Pariam.

Paraná

Antonio Barbara - Bloco Pariam.
Antonio Ueno - Bloco Pariam.
Basílio Villani - Bloco Pariam.
Carlos Roberto Massa - Bloco Parlam.
Carlos Scarpelini - Bloco PSTR
Delcino Tavares - Bloco PSTR
Deni Schwartz - Bloco Demoer.
Edésio Passos - Bloco Democr.
Edi Siliprandi - Bloco Demoer.
Elio Dalla-Vecchia - Bloco Demoer.
Flavio Arns - Bloco Democr.

Ivanio Guerra - Bloco ParIam.
Joni Varisco - Bloco Democr.
José Felinto - Bloco PSTR
Luciano Pizzatto - Bloco Pariam.
Luiz Carlos Hauly - Bloco PSTR
Matheus Iensen - Bloco Parlam.
Max Rosenmann - Bloco Pariam.
Moacir Micheletto - Bloco Democr.
Munhoz da Rocha - Bloco Democr.
Onaireves Moura - Bloco ParIam.
OUo Cunha - Bloco Pariam.
Paulo Bernardo - Bloco Democr.
Pedro Tonelli - Bloco Democr.
Pinga Fogo de Oliveira - Bloco Pariam.
Reinhold Stephanes - Bloco Pariam.
Renato Johnsson - Bloco PSTR
Sergio Spada - Bloco Democr.
Werner Wanderer - Bloco Pariam.
Wilson Moreira - Bloco Democr.

Santa Catarina

Angela Amin - Bloco Pariam.
Cesar Souza - Bloco Pariam.
Dejandir Dalpasquale - BlocoDemocr.
Dercio Knop - Bloco Democr.
Edison Andrino - Bloco Democr.
Hugo Biehl - Bloco Pariam.
Jarvis Gaidzinski - Bloco ParIam.
Luiz Henrique - Bloco Democr.
Nelson Morro - Bloco Pariam.
Neuto de Conto - Bloco Democr.
Orlando Pacheco - Bloco Pariam.
Paulo Duarte - Bloco Pariam.
Ruberval Pilotto - Bloco Pariam.
Valdir Colatto - Bloco Democr.
Vasco FurIan - Bloco Pariam.

Rio Grande Do Sul

Adão Pretto - Bloco Democr.
Adroaldo Streck - Bloco Democr.
Adylson Motta - Bloco Pariam.
Aldo Pinto - Bloco Democr.
Amaury Müller - Bloco Demoer.
Amo Magarinos - Bloco Pariam.
Carlos Azanbujo - Bloco Pariam.
Celso Bernadi - Bloco Pariam.
Eden Pedroso - Bloco Demoer.
Fernando Carrion - Bloco Pariam.
Fetter Junior - Bloco Pariam.
Germano Rigotto - Bloco Demoer.
Hilário Braun - Bloco Democr.
Ibsen Pinheiro - Bloco Democr.
Ivo Mainardi - Bloco Democr.
João de Deus Antunes - Bloco Pariam.
Jorge Uequed - Bloco Democr.
José Fortunati - Bloco Democr.
Luis Roberto Ponte - Bloco Democr.
Mendes Ribeiro - Bloco Democr.
Nelson Jobim - Bloco Democr.
Nelson Proença - Bloco Democr.
Odacir Klein - Bloco Democr.
Osvaldo Bender - Bloco Pariam.
Paulo Paim - Bloco Democr.
Telmo Kirst - Bloco Pariam.



12702 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Fevereiro de 1993

Valdomiro Lima - Bloco Democr.
Victor Faccioni - Bloco Parlam.
Waldomiro Fioravante - Bloco Democr.
Wilson Müller - Bloco Democr.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Proclamo eleito
e empossado Presidente da Câmara dos Deputados o Sr. De-
putado Inocêncio Oliveira. (Palmas prolongadas.) . .

Convido S. Ex· a assumir o cargo para o qual fOI eleito
pela Casa.

Transmito o cargo de Presidente da Câmara dos Depu
tados ao Deputado Inocêncio Oliveira. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Meu caro
amigo Ibsen Pinheiro, que, depois de dois anos, deixa um
trabalho exemplar realizado à frente de nossa Casa e que
certamente, como Parlamentar, será muito feliz e também
realizará todos os seus sonhos; D. Laila, sua mui digna esposa,
que está aqui presente; (Palmas.) meu caro companheiro e
amigo Odacir Klein, meu adversário na disputa pela Presi
dência da Casa - da qual saiu como grande vencedora a
nossa Instituição - e a quem ofereço as nossas homenagens;
(Palmas.) meus caros colegas, eu não teria mais nada a dizer
senão que vou cumprir os compromissos assumidos, a fim
de que possamos fazer da nossa Casa uma instituição forte,
para que sua importância aumente cada vez mais. Fortalecer
a Câmara é um dever não só nosso, que pertencemos a este
Poder, mas de todos aqueles que defendem a plena democracia
em nosso País. Pilar de nossa democracia, a Câmara dos Depu
tados é, sem sombra de dúvida, a Casa mais transparente,
a Casa mais a descoberto, porque, todos os dias, cerca de
150 milhões de brasileiros acompanham nossos trabalhos.

Portanto, quero dizer neste instante que procurarei ins
trumentalizar a Câmara dos Deputados para enfrentar os gran
des desafios que vêm pela frente: plebiscito, revisão constitu
cional, legislação partidária e eleitoral, legislação ordinária
e legislação complementar da nova Constituição do País etc.
Estarei criando, dentro de dois ou três dias, uma comissão
de alto nível para estudar alterações no Regimento Interno.
Assim poderemos agilizar o processo legislativo, a fim de
que a Câmara vá ao encontro do desejo da sociedade e não
ande a reboque da mesma e de que esta Casa resolva os
problemas no devido momento e não quando eles estiverem
ultrapassados. (Palmas.)

Procurarei criar um conselho de altos estudos políticos
no primeiro mês de minha gestão, para analisar e propor
soluções para os graves problemas que afligem o nosso País.
Procurarei reestruturar a Comissão de Orçamento, para que
ela não só elabore o Orçamento Geral da União, mas também
fiscalize a liberação de recursos e, mais do que isso, a execução
das obras. (Palmas.)

Informatizarei a Câmara dos Deputados, para que ela
seja moderna e para que os trabalhos aqui realizados cheguem
aos mais longínquos rincões deste País, a fim de que um cida
·dão comum, através de um simples terminal de computador,
possa saber o que se passa na Ordem do Dia, em determinado
órgão técnico, em uma CPI etc.

Procurarei dar aula de cidadania na Câmara dos Depu
tados. De 5 a 10 mil pessoas visitam a nossa Instituição por
dia; visitam os nossos gabinetes, o nosso plenário e saem
daqui como entraram; sem saber o que é o Poder Legislativo.
Então, das 9h às 18h, de hora em hora, passaremos um audio
visual no Espaço Cultural, sobre os Poderes da República
e suas atribuições.

Procurarei transformar a Câmara num fórum de debates
dos grandes problemas nacionais e no centro das decisões
de nosso País. Procurarei, junto com V. Ex·' - sem V. Ex"
não sou nada - tomar medidas importantes para a nossa
Instituição, para que ela seja indutora do processo de desen
volvimento nacional.

Quero, neste instante, ressaltar que tenho comproJ?issos
com a governabilidade do País. O Governo do Presidente
Itamar Franco não pertence a um partido político, não perten
ce a entidades da sociedade civil. Como esta Casa é co-respon
sável pelo Governo do Presidente Itamar Franco, temos o
dever e a obrigação de ajudá-lo a vencer a atual fase crítica,
para que, assim, o País possa voltar a crescer e vencer a
miséria que hoje acomete cerca de 60 milhões de brasileiros.

Por isso, meus amigos, quero apenas dizer: muito obri
gado pela confiança. (Palmas.) Serei o Presidente de todos.
Com fé em Deus e com o apoio dos nobres pares, convoco
todos indistintamente para, juntos, vencermos os grandes de
safios que vêm pela frente e reafirmarmos, cada vez mais,
a Câmara dos Deputados como o grande centro e o grande
fórum, como o pilar-base da democracia em nosso País. (Pal
mas.)

Quero, neste instante, fazer uma consulta aos Líderes,
devido ao adiantado da hora. Acho que o Presidente não
pode tomar decisões sozinho. Elas devem ema~ar do Ple~ário.

Aliás, quero consultar os Srs. Deputados, pOIS acabarei c~m
as votações simbólicas na Câmara dos Deputados. (MUlto
bem! Palmas.) A partir das próximas votações, o Deputado
irá votar por meio do placar eletrônico. Todos irão votar.
Não haverá votação simbólica na Câmara dos Deputados.
(Muito Bem! Palmas.)

Consulto o Plenário, através dos Líderes, que podem
orientar suas bancadas, se vamos ou não fazer hoje a eleição
do restante da Mesa.

Vamos fazer uma votação: os que são a favor da realização
do restante da eleição da Mesa levantem o braço. (Pausa.)
Os que são contrários à realização da eleição do restante
da Mesa levantem o braço. (Pausa.)

O resultado foi mais ou menos igual. O Presidente vai
dar o voto de Minerva.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, existem duas formas
de V. Ex. resolver essa questão. A primeira delas é pelo
painel eletrônico. V. Ex., por exemplo, pode estabelecer o
voto "sim" para que a votação se realize hoje e o voto "não"
para amanhã, e o Plenário decidiria democraticamente. A
outra forma seria suspender a sessão, para que através de
um entendimento político, pudéssemos tomar a decisão. V.
Ex· decide como quiser.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência vai decidir pelo painel eletrônico. (Palmas.)

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De·
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
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que minhas primeiras palavras neste momento sejam para
cumprimentar V. Ex' e reconhecer a sua vitória democrática.
Que estas primeiras palavras sejam também de apelo, pois
sabe V. Ex~ que não houve nenhum entendimento por parte
dos partidos políticos com assento nesta Casa, relativo à com
posição do restante dos membros da Mesa. Creio que a V.
Ex' interessa, para o bom andamento dos trabalhos desta
Casa, que a composição da Mesa se faça obedecendo ao prin
cípio da pluralidade e da proporcionalidade partidárias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência pede ao Plenário que preste atenção ao nobre Líder.

O SR. GENEBALDO CORREIA - Não houve, portanto,
nenhum entendimento que vise assegurar a proporcionalidade
e a pluralidade. Não houve por parte de V. Ex' nem sequer
o estabelecimento de prazo para que as candidaturas sejam
registradas. Não há candidaturas registradas, o que é uma
exigência regimental. Se V. Ex~ não obedecer 3 esse preceito
regimental, se V. Ex~ não permitir que os partidos democrati
camente assegurem, na composição da Mesa, a pluralidade
e a proporcionalidade, V. Ex' estará começando muito mal
a sua administração. (Apupos no plenário.)

É o apelo qúe faço em nome da Casa a V. Ex~ neste
momento, para que, na emoção da sua vitória e no calor
da exaltação dos seus companheiros, não comece atropelando
o normal funcionamento da Casa. É o apelo que faço a V.
Ex~, em nome da normalidade.

Era o que eu tinha a dizer.

O Sr. Nelson Marquezelli -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex'
foi conduzido à Presidência da Casa por meio do voto de
companheiros que acreditaram em uma nova filosofia de tra
balho, segundo a qual o Plenário decide. Foram suas as pala
vras: "O Plenário vai decidir". Que não se venha agora, atra
vés de pressão política, querer intimidar, querer compor a
Mesa Diretora da Casa. O Plenário vai decidir pelo voto.

Sr. Presidente, ponha em votação. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a tradição tem,
nesta Casa, força de lei, mas eu e os que aqui estavam na
Legislatura passada nos lembramos de que, quando da forma
ção da Mesa da Constituinte, como Líder do PFL - que
era, na época, como é hoje, o segundo partido nesta Casa,
com 118 Deputados e 15 Senadores - na Constituinte, exigi
do então Presidente Ulysses Guimarães que a Vice-Presidên
cia da Constituinte fosse do PFL. Voltaram-nos as costas,
e o PMDB fez o Presidente, Ulysses Guimarães, e o Vice-Pre
sidente, o Senador Mauro Benevides. Só e imperialmente,
impôs à Casa e à Nação o seu comando da Constituinte,
tendo também na Relatoria o Deputado Bernardo Cabral.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ninguém vai
cavalgar agora em cima da nossa vitória. (Palmas.) Vamos
decidir pelo voto. Defendo a proporcionalidade, mas defendo

também o respeito à vontade da maioria. Chega do comando
e da ditadura do PMDB nesta Casa! (Palmas.)

O Sr. MarcelinoRomano Machado - Sr. Presidente,
peço a palavra pela orde'm.

O SR. PRESIDENTE· (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra. .

O SR. MARCELÍNO ROMANO MACHADO (Bloco Par
lamentar - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cumprime)1to V. Ex' pela medida democrática que está to
mando.

Se os Srs. Deputados se lembrarem, antes da eleição
do Presidente, cargo que V, Ex' agora está assumindo, defi
niu-se que, posteriormente à proclamação do resultado, V.
Ex' resolveria se procederia à eleição dos outros membros
da Mesa nesta mesma ,sessão. Dessa forma, foi delegada a
V. Ex~ a decisão, que dela abriu mão para submetê-la à decisão
soberana do Plenário, pelo processo de votação eletrônica.

Vejo, porém, que esta sessão foi convocada para eleger
a Mesa Diretora desta Casa, ou seja, o Presidente, os Vice
Presidentes, os Secretários e os Suplentes. Não vejo motivos
para qu~ esta sessão seja interrompida. Fomos atropelados
pela votação do ajuste.fiscal, que não deveria ter extrapolado
seu horário, e os responsáveis pelo atraso da votação devem
permanecer em plenário até decidirmos todos os cargos.

Quero recomendar àqueles que irão decidir soberana e
democraticamente que votem pela continuidade da sessão,
para que possamos eleger toda a Mesa Diretora da Casa.
inclusive o 4° Suplente.

O Sr. Vladimir Palmeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (Bloco Parlamentar De
mocrático - RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
em nome do PT, em primeiro lugar, desejo parabenizá-lo
pela vitória. Em segundo lugar, queria referir-me ao que V.
Ex' disse quando assumiu a Presidência, isto é, que seria o
Presidente de todos os Deputados. Para que isso aconteça
é preciso -e a prudência o indica -que não satisfaça somente
a um setor desta Casa. A regra da proporcionalidade não
é eventual, ela objetiva dar governabilidade ao Congresso,
respeito à Presidência e funcionalidade à Câmara dos Depu
tados.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores alerta V. Ex~ para
o fato de que seria um mal passo começar discriminando uma
parte desta Casa, ainda que minoritária. E adverte que mais
uma vez a prudência - e confiamos na prudência de V. Ex'
- indica que V. Ex' deve ser realmente o Presidente de
todos e, por isso, deve respeitar a proporcionalidade e compor
uma chapa unitária, com representantes de todos os setores
da Casa.

Assim, sugiro que adie a votação para amanhã, que per
mita a reunião dos Líderes e respeite o critério da proporcio
nalidade, para que esta Casa não tenha um presidente de
uma facção, mas um presidente que a una, no sentido de
fazer respeitado o Poder Legislativo. (Palmas.)

O Sr. Haroldo Lima - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.
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o SR••HAROLDO LIMA (Bloco Parlamentar Democrá
tico,"",", BA, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Y
Er-' acaba de conseguir uma vitória monumental nesta Casa.
danhou·com larga vantagem - e ganhou concorrendo com
um candidato de estirpe também nacional. Seria extrema
mente lamentável se, logo após esta' brilhante vitória, V~ Ex'
se deixasse levar por uma opinião parcial e, em seguida, des
mentisse a promessa que tão brilhantemente acaba de fazer.

V. Ex' não é o presidente de um partido, nem mes!!10
da facção que o elegeu. Sem dúvida V. Ex' merecerá o respeIto
de todos 'nós, mas para tanto é necessário que comei:: ~em.
EmbQra não tenha votado em V. Ex', dentro dos meus hnutes,
não permiti nem aceitei nenhum tipo de crítica leviana a V.
Ex' .

Estamos certos de que V. Ex' agirá com prudência, corre
ção e justiça, se neste instante não permitir que se faça uma
votação leviana, precipitada, facciosa e que não levaria em
conta a opinião das diversas forças políticas representadas
nesta Casa. Nosso Regimento estabelece que a Mesa deve
ser composta, sempre que possível, levando-se em conta a
proporcion~J1~ade, e par~ q~e isto a~onteça é necessário q~e
tenhamos tempo de examma-Ia, para compor uma Mesa mais
representativa das nossas forças políticas, a fim de que V.
Ex' possa presidir uma Mesa do conjunto da Câmara dos
Deputados.

Sr. Presidente, tenho muita confiança em que V. Ex'
vai agir de forma imparcial. Gostaria de lembrá-lo de que,
quando ainda era membro da Mesa, do Senado Federal o
Presidente de uma sessão do Congresso Nacional, aí nessa
cadeira, pressionado pelo PDS, disse, em de.terminado mo
mentO, que 'naquele momento ele era o PreSidente do Con
gresso Nacional, e não do PDS; por isso votou contra seu
próprio partido, o PDS. Disse também que em nenhum mo
mento, como aquele, deixaria de atender aos interesses da
Casa para seguir os de seu partido.

Temos esperança e confiança em que V. Ex', neste instan
te, não golpeará a tratativa desta Casa.

, O Sr. JonesSantos Neves -Sr. Presidente, peço a palavra
em nome da Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro
lugar, gostaria de abraçá-lo e de cu~primentá-I~ pela sua
investidura no elevado cargo de PreSidente da Camara dos
Deputados.

Em segundo lugar, parabenizo V. Ex' pelo gesto de leal
dade e nobreza no instante em que inaugura sua gestão,
ao decidir pela c~ntinuidade dos nossos trabalhos no plenário
desta Casa.

Tive oportunidade de conversar com cada um daqueles
que compõem a bancada do Partido Liberal. A exemplo de
V. Ex' ouvi também a opinião de cada um, para apurar
democ;aticamente, dentro de nosso partido, qual a opinião
prevalecente. Todos concordaram qu~ a sessã~ não ~e~e ser
encerrada, prosseguindo com a votaçao. Esta e a poslçao do
Partido Liberal, ditada pela sua Liderança.

Sr. Presidente, o maior de todos os exemplos que V.
Ex' dá nesta oportunidade é o de ter declarado que vam~s

votar pelo painel eletrónico. Portanto, vamos apurar sem !!1als
demora a decisão do Plenário, que deve comandar os destmos
desta Casa.

É a posição do Partido Liberal nesta oportunidade.

O Sr. Cid Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CID CARVALHO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
me dirigir a V. Ex' como amigo pessoal e, t~lvez, com~ u~

dos Deputados mais antigos desta Casa. Ha um proverblO
francês que diz: "Busque o natural". Precisamos aquietar-nos
para buscar o natural. . ,. ...

Esta Casa, na convocação extraordmana, diVidIU-se em
dois grandes temas: os projetos que foram aqui votados e
a batalha pela Presidência desta Casa. .

V. Ex' foi o grande vitorioso de, talvez, uma das mais
belas eleições acontecidas nos últimos tempos aqui, porque
a anterior, que elegeu meu amigo Ibsen Pinheiro, foi produto
de um acerto geral, enquanto a sua foi uma opção desta Casa,
a partir de uma batalha democrática. Ou seja, no dia de hoje,
os Deputados se concentraram apenas na votação exaustiva
das matérias da pauta e na votação para Presidente. Esta
Casa não prestou atenção, nem hoje, nem nos dias anteriores,
nos outros cargos da Mesa. Ela estava concentrada política
e psicologicamente na opção entre os candidatos à Presidência.

Estes dias foram de grandes debates em torno dessas
matérias. V. Ex' foi eleito por consagração, em um ges~o

maior desta Casa. Não deixe que o seu primeiro passo seja
o de um gesto menor. Daí, Sr. Presidente, quero, como s~u

amigo pessoal, apelar para V. E~' no sentido ~e que seja
o condutor desse processo e não Jogue desorgamzadamente
esta Casa, de forma a tumultuar os primeiros passos do seu
mandato. Busque o caminho natural, procure o bom senso.
Seja o coordenador, e não o atiçador do encaminhamento
das soluções desta Casa. (Palmas.)

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco Parlamentar - MO.
Sem revisão do orador.) - Parece-me, Sr. Presidente, que
o erro inicial foi a forma como foi estabelecida a disputa
pela Presidência da Câmara. Inicialmente Já deveri~ ter-se
definido apenas um candidato, como determma o RegIm::nt?
Por tolerância admitiu-se duas candidaturas. Em decorrencla
disso, tornou-~e difícil a apresentação de candidaturas para
que se atendesse, dentro da possibilidade regimental, a pro
porcionalidade.

Entretanto, Sr. Presidente, tenho a impressão de qu.e
estamos diante de um fato concreto. V. Ex' tomou uma deCI
são: pretende ouvir o Plenário sobre se devemos ou não fazer
hoje a escolha dos demais cargos. Diante desse fato concreto,
gostaria de apresentar uma sugestão: que V. Ex' submetesse
a questão a votos, como já decidiu - e acho que V..El"
não vai voltar atrás - e, para ganharmos tempo, se a declsao
for a de que daremos, ainda hoje, continuidade à vot~ção

para os demais cargos, que V. Ex' suspendesse a sessao e
convocassse os representantes dos partidos da Casa ao seu
gabinete para que, dentro da possibilidade... (Pausa.)

O Sr. Jesus Tajra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra pela ordem.

O SR. JESUS TAJRA (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando V. Ex' se lançou
candidato, no início do ano passado, tinha consciência de
que regimentalmente caberia ao nosso Bloco o direito de indi
car o Presidente e o Vice-Presidente, como até há pouco
coube ao PMDB. Entretanto, na medida em que se aproxi
mava o final do ano, o PMDB foi tocado na sua ambição
de se manter na Presidência e desafiou, rasgou o Regimento,
lançando candidatura própria, numa disputa cujo resultado
tivemos nesta noite.

Dessa forma, essa disputa deve continuar, porque já foi
cometido um desrespeito ao Regimento Interno. O PMDB
preferiu vir ao plenário para disputar e não acatar o que
determinar o Regimento no sentido de que a composição
da Mesa fosse feita de acordo com a proporcionalidade das
bancadas nesta Casa.

Assim, Sr. Presidente, proponho que a eleição seja feita
agora, porque já temos candidatos para todos os cargos da
Mesa.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco Parlamentar - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de termi
nar a minha questão de ordem.

Gostaria, reafirmando meu ponto de vista, de que V.
Ex', após a votação pelo painel, convocasse os líderes partidá
rios ao seu gabinete para que se formasse uma chapa, a fim
de que pudéssemos decidir hoje o restante dos cargos a ser
preenchidos.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra pela ordem.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero repetir uma frase
de um autor que o PMDB gosta muito, o nosso sempre lembra
do Presidente Ulysses Guimarães, S. Ex' dizia sempre, e é
o que devemos fazer agora, "vamos votar!".

O Sr. Luiz Piauhylino - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra pela ordem.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
inicialmente gostaria, como Parlamentar e como pernambu
cano, de cumprimentá-lo pela vitória, e desejar-lhe sucesso.

Queria também dizer que ouvi atentamente o seu discur
so, após ser proclamado o resultado. Percebi que V. Ex' de
monstrava preocupação com a governabilidade, com a situa
ção por que passa o País, e dizia que o governo Itamar Franco
precisará de apoio de todos. Ouvi bem quando V. Ex' dizia
da responsabilidade desta Casa Parlamentar.

Quero dizer, Sr. Presidente, que o primeiro passo de
V. Ex' deve ser o de dar equilíbrio a esse processo, e não
deixar que desgarre, pois isso não interessa à administração

de V. Ex' nem à nossa Casa. O eminente colega dá um exemplo
importante para a governabilidade que pregou no seu primeiro
discurso aplaudido por todos nós. Daí, espero que V. Ex!
tranqüilize o Plenário, a fim de que tenhamos o processo
de definição dos cargos. . .

O PSB não está brigando por cargos. O sentimento dos
Parlamentares não é este, mas, sim, que haja tranqüilidade
para que esta Legislatura defina a Mesa com serenidade, para
que se possa bem administrar esta Casa, a exemplo do Depu
tado Ibsen Pinheiro na legislatura que passou.

O PSB propõe que V. Ex! suspenda a sessão, convocando
outra a seguir, a fim de que o processo seja democrfttico,
mesmo sendo de disputa, como a que V. Ex! ganhou. E essa
a posição do PSB.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

OSR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar.Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acredito que esta Casá, na eleição de V. Ex! - e aproveito
a oportunidade para parabenizá-lo pela vitória -, deu uma
demonstração clara do processo democrático, cuja canicte
rística básica é e diálogo; mesmo havendo confronto; é o
entendimento posterior. Esta é a Casa do diálogo.

Normalmente, depois de uma eleição dessas, quando se
acirraram os debates, há tendência em se imaginar que daqui
a dois anos esta emoção continuará presente. Tenhamos cons
ciência de que a sensatez precisa presidir as ações de V. EX'
Se presidia antes, muito mais agora. .

Esta Casa vai precisar de uma administração pluralista
e não de uma única facção, por mais majoritária que seja.
Se V. Ex' quer, nesses dois anos, representar uma instituição,
que se prepare para ser o Poder, inclusive no Executivo.

Gostaria só de lembrar que o Deputado Humberto Souto
propôs algo sensato. Mesmo que haja a votação hoje, que
se tenha tranqüilidade de saber que esta Casa é pluralista.
Há uma maioria, mas o respeito à minoria deve presidir os
atos de V. Ex' Assim espero.

O Sr. Salatiel Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. SALATIEL CARVALHO (Bloco Parlamentar
PSTR - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente;
antes de mais nada, queria cumprimentar V. Ex!, em nome
da nossa bancada. Quero deixar bem claro que V. Ex' fez
uma proposta lúcida e correta: a consulta ao Plenário. Se
demora - que quero até economizar as palavras e o tempo
- devemos decidir sobre a continuidade desta sessão. O
PI;nário é soberano para tomar essa decisão. .

Para economizar tempo, deveríamos partir imediatamen-
te para o voto. '

O Sr. José Carlos Vasconcellos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco. Parla
mentar - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSIdente,
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há duas questões a serem resolvidas. Primeiro, a eleição da
Mesa se dará hoje ou ocorrerá amanhã? V. Ex~ decidiu que
o Plenário seria soberano para determinar se a eleição ocor
reria hoje ou amanhã.

A segunda questão é mas importante. Chamo a atenção
dos meus pares, como integrante do Bloco que viabilizou
a candidatura de V. Ex', para o fato de que em nenhum
momento, nos entendimentos ocorridos com o bloco que ele
geu V. Ex', ficou excluída a participação de outros partidos
não integrantes desta bloco. Tanto que V. Ex~, Sr. Presidente,
conversou com o PDT e com outros partidos, para que outros
partidos não integrantes do bloco fizessem parte da Mesa.
Se a eleição se der hoje ou amanhã, em qualquer circunstância,
não será possível que V. Ex' deixe de se reunir com todos
os partidos para apresentar sua proposta, que sempre foi clara:
assumindo a Presidência, o Deputado Inocêncio Oliveira se
comprometia com os partidos que o elegeram, mas deixaria
abertos cargos na Mesa, para que se desse a composição que
queremos, pluripartidária, a fim de que esta Casa não pertença
a um só partido ou a um só bloco.

Temos confiança, Sr. Presidente, na palavra e no compro
misso assumidos por V. Ex" Por isso, se V. Ex' resolver fazer
a votação hoje, ou amanhã, terá de se entender com todos
os partidos com representação nesta Casa e apresentar a sua
proposta.

Digo, como integrante do bloco que e o elegeu, que
nunca, neste bloco, firmamos compromisso para excluir outros
partidos da composição da Mesa. É verdade, Sr. Presidente,
que escolhemos alguns cargos, mas estamos aqui para negociar
a formação pluripartidária, respeitando os compromissos assu
midos por V. Ex" Quero dizer, Sr. Presidente, que, sem enten
dimento com todos os partidos, não poderemos realizar a
eleição amanhã, mutio menos hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Sugiro a V. Ex' que sus
penda a sessão, e busque o entendimento todos os partidos
desta Casa.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliviera ) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Democrático - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
em nome da minha bancada parabenizo V. Ex' pela vitória
democrática na eleição de hoje.

Sr. Presidente, o que acontecer aqui, hoje, determinará,
em grande parte, o rumo que assumirá o Congresso Nacional
nos próximos dois anos.

Não sou partidário da teoria do quanto pior melhor. Nun
ca fui. Se fosse, advogaria que fizéssemos a eleição da Mesa
hoje mesmo. Isso é apostar no quanto pior melhor. Não tenho
a menor dúvida a este respeito.

Quando o Presidente Ibsen Pinheiro decidiu que haveria
uma disputa isolada pela Presidência da Mesa, o espírito de
sua decisão era precisamente o de encaminhar posteriormente
a formação da Mesa. Fosse outro o espírito do Deputado
Ibsen Pinheiro. V. Ex'....

Queria pedir a V. Ex", Presidente Inocêncio Oliveira,
se fosse possível, que ouvisse este Líder. Vou repetir o argu
mento para que V. Ex" me ouça. Perdoem-me a pretensão
de achar que é importante que V. Ex' escute.

O Presidente Ibsen Pinheiro, quando estabeleceu que
haveria disputa pela Presidência, isoladamente, tinha a idéia

de que, resolvida esta questão, a formação da Mesa seria
encaminhada posteriormente, dentro das regras de entendi
mento e de negociação partidária desta Casa. Do contrário,
V. Ex' estaria disputando a eleição com uma chapa e o Depu
tado Odacir Klein, com outra. O espírito era primeiro disputar
a Presidência para, posteriormente, proceder aos entendimen
tos. Estamos, portanto, aqui, caso seja feita esta votação hoje,
transgredindo o espírito que norteou o ex-Presidente Ibsen
Pinheiro, quando encaminhou esse método de votação.

Creio, Sr. Presidente, que a aposta no tudo ou nada,
no quanto pior melhor, não ajuda este Congresso, nem o
País, nem a democracia. Aqui não há um problema de cargo
na Mesa para cá ou para lá, mas, sim, ter um regime da
maioria dentro desta Casa que não exponha ao confronto
permanente setores relevantes. Este é o problema. E muito
do que acontecerá, sob o desempenho de V. Ex', com o Con
gresso e com o País depende do que aqui, hoje à noite, se
decidirá.

Proponho a V. Ex' que não realize a a votação agora
e que volte atrás nesta decisão, porque não faz sentido reunir
Líderes depois de uma decisão tomada. E faço essa sugestão
com o propósito de que a Mesa seja representativa: o Con
gresso, forte; e para que não apostaremos no quanto pior
melhor, o que certamente prejudicará o País, esta Casa e,
não tenho a menor dúvida, o desempenho de V. Ex"

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem a pala
vra o Sr. Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, precisamos nos acostu
mar a dizer as coisas claramente e a não fazer discursos sobre
um tema eminentemente político existente na Câmara dos
Deputados hoje.

A primeira infração foi praticada pela Presidência da Me
sa, que deveria ter dado início à sessão de eleição às l4h,
nos termos do Regimento Interno. Mas, corno queriam agra
dar ao rei, ou seja, ao Presidente da República, fomos atrope
lados, e a sessão da eleição da Mesa teve início ao cair da
noite. Esta foi a primeira irregularidade.

E há outra irregularidade, Sr. Presidente. É preciso que
o bloco derrotado na eleição para Presidente tenha a grandeza
de saber perder, do começo ao fim, pois se submeteu à regra
democrática do voto secreto e deverá submeter-se a ela até
o fim.

O nosso bloco não infringe o direito da proporcionalidade
uma vez que esta Casa tem mais partidos do que cargos na
Mesa. Mesmo que muitos partidos quisessem invocar este
dispositivo, não poderiam preencher cargos, porque cargos
não existem para ser preenchidos por eles. Daí a Constituição
dizer que a chapa é, tanto quanto possível, preenchida propor
cionalmente.

Sr. Presidente, tenho profundo respeito pelo Deputado
José Serra e por esse baiano baixinho, inteligente e amigo,
que é o Deputado Genebaldo Correia. Todos queremos dialo
gar com eles, queremos dar-lhes alguns lugares. Mas apenas
lhes serão destinados alguns cargos de suplentes ou lugares
inferiores, porque V. Ex" tem um compromisso de dignidade
para com os grandes e pequenos partidos que o apoiaram
na sua candidatura. Esperamos que V. Ex' cumpra a palavra
empenhada com nossos partidos.
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Vamos abrir mão de alguns cargos, mas que saibam os
que perderam democraticamente - e que podem ganhar ama
nhã - que haverá lugares para eles, sim, mas os cargos mais
importantes da Mesa serão ocupados pelos numerosos parti
dos que se aglutinaram para tornar V. Ex~ Presidente desta
Casa, na mais bela sessão cívica da história deste Parlamento.
Acabamos com o tabu de aqui serem impostos candidatos
pela vontade dos reis, dos partidos políticos brasileiros. V.
Ex· foi escolhido por nós, contra tudo e contra muitas mano
bras que se prepararam.

Para encerrar, Sr. Presidente, queria dizer a V. Ex· que
esta sessão não pode ser interrompida, porque foi convocada
para a eleição da Mesa. Apenas v. Ex· tendo sido eleito,
a Câmara vai passar 24 horas sem Mesa, o que não pode
ocorrer. A Mesa deve estar completa hoje. Estamos dispostos
a ficar até às 6h da manhã aqui, mas queremos resolver os
nossos problemas.

V. Ex· pode propor aos patidos - ao PMDB, ao PT
e a outros - as vagas que sobram. E se eles não as aceitarem,
então, vamos eleger a nossa chapa completa. Mas, desta vez,
a Câmara dos Deputados estará redimida dos seus erros no
passado e no presente, porque agora o Presidente foi eleito
pela maioria da Casa. E democracia é o regime das maiorias.

Nesta eleição, os partidos que perderam devem se confor
mar e vir nos abraçar, porque queremos o seu abraço; devem
vir conversar conosco, porque queremos conversar com eles.
Mas não aceitaremos manobras para destinar cargos supe
riores aos que perderam, pois isso não corresponde aos anseios
dos que elegeram V. Ex·

Esta é a minha posição. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Atenção,
Srs. Deputados. A Presidência vai ouvir apenas mais dois
Parlamentares para, então, tomar uma decisão.

o Sr. Maurílio Ferreira Lima - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (Bloco Parlamen
tar Democrático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, apesar de ser seu conterrâneo, V. Ex~ sabe que votei
no Deputado Odacir Klein. Entretanto, a fraternidade que
nos une não faz com que este Deputado deseje que V. Ex~

tenha uma administração difícil nesta Casa.
Como V. Ex~ está vendo, a questão da proporcionalidade

é grave e terá profundas repercussões políticas. Mas quero
chamar a atenção de V. Ex., já que anunciou outra medida
- esta, sim, muito mais grave do que aquela de não respeitar
a proporcionalidade, porque as conseqüências não serão políti
cas, mas institucionais. V. Ex· anunciou, desde agora, o fim
do voto simbólico. E como V. Ex· também anunciou que
uma comissão de alto nível irá fazer a reforma do Regimento
Interno, proponho que V. Ex~ reformule sua posição, dizendo
que seu objetivo é acabar com o voto simbólico e que as
alterações no Regimento Interno venham criar as condições
para isso. Acabar, pura e simplesmente, com o voto simbólico
sem as modificações regimentais e sem um processo que venha
favorecer a fluidez das votações nesta Casa pode ser mais
catastrófico do que não respeitar a proporcior.alidade.

Desta forma, faço um apelo a V. Ex~ para que condicione
o fim do voto simbólico aos trabalhos dessa comissão de alto
nível, para que haja reformulação do Regimento Interno.

O Sr. Jarvis Gaidzinski - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. JARVIS GAIDZINSKI (Bloco Parlamentar - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Depu
tados, quero lembrar ao Deputado Genebaldo Correia que
este Deputado é competente e aproveitou a oportunidade
para colocar a sua candidatura como Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados. E tive também a competência, o
que alguns chamam de sorte, de levar o registro da minha
candidatura à Mesa na data de hoje, 2 de fevereiro de 1993.

A nossa competência está aqui registrada e queremos
que o PMDB e os demais partidos de oposição acreditem
que somos competentes. Peço que, por gentileza, respeitem
nossa candidatura.

Concluindo, Sr. presidente, gostaria de parabenizá-lo pe
la brilhante vitória e de dizer que V. Ex. já resolveu que
o Plenário vai decidir, através do voto, a continuidade ou
não do processo.

Muito obrigado.

O Sr. Mendes Ribeiro - Sr. Presidnete, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. MENDES RffiEIRO (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. presidente,
não gostaria que a primeira sessão presidida por V. Ex. fosse
uma amostra do que não pode ser o parlamentarismo. Sou
parlamentarista e, se a amostra é esta, passo a ser presiden
cialista. (Palmas.)

Mas, Sr. Presidente, quero transmitir a V. Ex· que, no
entendimento humilde de quem está falando, há coisas intrans
feríveis.

A autoridade do presidente desta Casa, por exemplo,
é algo instransferíve1. Se V. Ex· decide suspender a sessão,
V. Ex· prescinde da anuência do Plenário; se V. Ex· entende
assim, não precisa submeter sua decisão ao Plenário. V. Ex·
se poupa, e à Casa, de uma discussão que pode, na melhor
das hipóteses, acirrar os ânimos.

V. Ex· sabe que eu nunca postulei nada nesta Casa, não
estou postulando nem vou postular. Só a experiência me dita
que no momento em que se acirrarem os ânimos e se radicali
zarem as posições não iremos para lado nenhum. Se agora,
por exemplo, houver a retirada de uma bancada, já não tere
mos número para decidir pela maioria absoluta.

Então, é preciso - e faço isso sem ter em mente coisa
alguma, sem ter em mente divisão de cargos, sem ter em
mente entendimento ou coisa que o valha - é preciso preser
var o que é fundamental nesta Casa: a autoridade de V. Ex.,
conquistada num pleito liso, democrático, ao qual me curvo,
parabenizando a facção vencedora.

Entretanto, depois do resultado, há um Presidente na
Casa, que não é de um lado nem de outro. V. Ex· e seus
parceiros de vitória podem e até devem conduzir da melhor
forma que quiserem, de acordo com o entendimento que tive
rem. Mas não pode e não deve V. Ex~ abrir mão daquilo
que é o norte da Casa. V. Ex· é o Presidente. Decida V.
Ex~ se vamos ou não continuar.

O Sr. Sérgio Arouca - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome do Partido Popular Socialista gostaria de trazer as
saudações pela vitória que V. Ex' teve esta noite e desejar-lhe,
com a maior sinceridade, pleno êxito no desempenho dessa
função.

Procurarei ser extremamente objetivo. Não se trata nessa
discussão de saber se botamos hoje ou amanhã. Todos estão
cansados e emocionados pela vitória, pela disputa. Mas isso
para mim não é problema. Se este Plenário decidir votar hoje,
atravessaremos a noite e votaremos. Sem marcar para ama
nhã, estaremos aqui para votar.

Contudo, V. Ex~ tem que decidir sobre a questão funda
mental: se V. Ex· vai compor a Mesa com os partidos que
o elegeram, ou se chamará todos os partidos para conversar.
V. Ex· deve manifestar-se sobre este ponto crucial. Se já tem
o compromisso de compor a Mesa com partidos do Bloco
que o elegeu, ou outro Bloco, minoritário, deve se reunir
com seus representantes e decidir o que vai fazer. Não precisa
ríamos mais continuar com essa discussão.

Queremos que V. Ex· se pronuncie, seja hoje ou amanhã,
sobre a atitude a ser adotada: chamar todos os partidos para
a composição da Mesa ou chamar só os partidos que o elege
ram, tal como o Deputado Cardoso Alves está propondo?
Se for isto, nós nos reuniremos do outro lado para tomar
a posição devida.

O Sr. João Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. JOÃO TEIXEIRA (Bloco Parlamentar - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, gostaria que V.
Ex· colocasse essa quest~o em votação. Se realmente for deci
dido que a votação será realizada hoje, V. Ex. nomeará um
Presidente interino e, enquanto os candidatos pedem votos,
decidirá na sua sala. Gostaria ainda de dizer que V. Ex· tam
bém foi eleito pelo PMDB e pelos partidos de oposição; não
foi eleito apenas por um bloco.

O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não tenho nesta questão
nenhum interesse partidário ou pessoal. Estou, portanto, mui
to à vontade para fazer as observações que me trouxeram
a esta tribuna e, ao final, fazer uma modesta sugestão.

Afirmo inicialmente que o impasse que estamos vivendo
neste instante é resultado e conseqüência do descumprimento
do Regimento. Esta Casa não funciona harmonicamente sem
regras. É do Regimento e da tradição da Casa, quebrada
como exceção poucas vezes, que a eleição da Mesa se faça
num mesmo ato eleitoral, quando se elege o Presidente e
os demais membros da Mesa. A apuração, sim, sempre se
fez em duas etapas, porque o Presidente eleito assume o pro
cesso de apuração do restante da eleição. Alterou-se a regra
e estamos vivendo, neste instante, as conseqüências da desobe
diência regimental.

Sr. Presidente, modestamente, como alguém que tem
quase toda a sua vida - 23 anos - dedicada a esta Casa,
alguém que tem interesse em que ela funcione e que sabe
que um processo de radicalização vai comprometer o seu fun
cionamento, quero sugerir aos Srs. Líderes o seguinte: delegar
ao Presidente que acaba de ser eleito e empossado, que está
iniciando a sua gestão, portanto com a plenitude de toda
a sua força política representativa, a composição de uma chapa
pluripartidária; que S. Ex~ decida com a consciência que tem
do problema, decida com liberdade no interesse de compor
essa chapa.

V. Ex· poderia, neste instante, suspender a sessão por
30 minutos e compor a chapa, com a delegação conferida
pelos partidos, chapa essa que haverá de ser aceita sem cons
testação. Já conhecemos a capacidade de V. Ex' de atingir
o pluralismo na chapa, segundo os interesses políticos da Casa,
mas, sobretudo, visando à harmonia na Casa.

Muito obrigado.

O Sr. Nelson Jobim - Feço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a pala
vra o Deputado Nelson Jobim.

O SR. NELSON JOBIM (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
nobre Deputado Prisco Viana expõe bem a questão. O proce
dimento sugerido é o procedimento a ser adotado, não pelas
Liderenças. Mas o Deputado Prisco Viana frisou algo real
mente importante: a questão da proporcionalidade partidária
na composição das Mesas do Congresso não é possível de
deliberação da maioria ou da minoria dos integrantes Con
gresso, e sim uma determinação constitucional. Por isso, susci
to a V. Ex· a interpretação do art. 58, § 19, da Constituição
que diz, in verbis:

"Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas
terão comissões permanentes e temporárias, constitruí
das na forma e com as atribuições previstas no respec
tivo regimento ou no ato de que resultar sua criação."

"§ V Na constituição das Mesas e de cada Co
missão, é assegurado, tanto quanto possível, a repre
sentação proporcional dos partidos ou dos blocos parla
mentares que participam da respectiva Casa."

Há, portanto, uma determinação constitucional no uso
da expressão "assegurada, tanto quanto possível" no sentido
do atingimento da proporcionalidade e do tipo de proporcio
nalidade. Mas há uma determinação constitucional que V.
Ex~ terá de interpretar, e, como membro titular da Presidência,
terá que determinar a sua aplicação ou o seu rompimento.

E essa a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência ouviu todos os Srs. Líderes, e tem interesse na harmo
nia da Casa, para que esta funcione bem.

Portanto, a Presidência agirá, tal como eu disse no meu
programa de trabalho, com responsabilidade, mas com humil
dade suficiente para também corrigir os seus erros. Então,
esta decisão é da Presidência. Assim, suspendo a sessão por
60 minutos e convoco todos os Srs. Líderes dos partidos para
uma reunião na Primeira Secretaria, para darmos início ao
entendimento. Depois dessa reunião poderemos, ainda hoje,
votar, independentemente desse entendimento.

Estou sendo informado agora de que a sala de reunião
do Espaço Cultural está aberta. Iremos para lá, porque se
trata de um local amplo, onde poderemos entrar em entendi
mento, o que é vital.
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o Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo
crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de sugerir a V. Ex\ que está demonstrando espírito
de concórdia, que realizasse essa reunião, como acaba de
fazer, mas que marcasse a sessão de votação para amanhã
de manhã, às lOh.

O Sr. Marcelino Romano Machado - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
E:x~ a palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (Bloco Par
lamentar - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de colaborar com V. Ex~ fazendo uma sugestão.

Acredito que a decisão de V. Ex~ de suspender a sessão
tenha sido correta, até para que se componham as chapas
daqueles que vão concorrer a outros cargos.

Entretanto, Sr. Presidente, o prazo é muito grande. V.
Ex~ poderia diminuí-lo para 15 ou 20 minutos, tempo suficiente
para que as Lideranças indiquem os seus candidatos.

Depois disso, voltaríamos ao plenário, para votarmos nos
nomes indicados. Portanto, faço um apelo a V. Ex~ no sentido
de reduzir o prazo de 60 para 20 minutos, tempo suficiente
para a apresentação dos candidatos aos outros cargos.

O Sr. Genabaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na forma do Regimento, faço uso da palavra em nome da
Liderança do meu partido. Peço a V. Ex~ que me conceda
o tempo a que tem direto o meu partido e peço também
a paciência do Plenário, se é que a mereço.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V. Ex~ dis
põe de oito minutos.

O SR. GENEBALDO CORREIA - Sr. Presidente, o
Deputado Gerson Peres, a quem respeito e prezo, da tribuna
desta Casa chamou a atenção do Líder do PMDB no sentido
de que os partidos que compõem o bloco que elegeu V. Ex~

estão dispostos a dar alguns cargos de pouca importância ao
bloco que competiu com V. Ex'

O preceito constitucional a que se referiu o gobre Depu
tado Nelson Jobim não é novo na Constituição. E muito anti
go. Sequer a ditadura militar deixou de respeitá-lo, nobre
Deputado Gerson Peres.

Houve nesta Casa uma grande disputa durante o regime
militar entre os Deputados Djalma Marinho e Nelson Marche
zan. Naquela eleição, também se disputou apenas a cabeça
da chapa, a Presidência. Depois, o Deputado Nelson Marche
zan, representante da ditadura militar, convocou os Líderes
de oposição para discutir a composição da chapa e garantir
o pluripartidarismo partidário e a proporcionalidade.

Sr. Presidente, queremos participar da chapa, porém com
dignidade. Não queremos migalhas nem estamos à cata de

cargos menores. Poderemos aceitar qualquer cargo, se a ques
tão for colocada com respeito e dignidade, dentro dos precei
tos constitucionais.

Gostaria de dizer a V. Ex~ que o eminente Deputado
Ibsen Pinheiro, que presidiu esta Casa até há poucos instantes,
poderia ter discutido com os partidos o rito de toda esta elei
ção, estabelecer prazos para registro e confecção de chapas,
bem como a hora da votação e o restante da chapa. Porém,
teve a dignidade de respeitar o mandato de V. Ex~, deixando
a seu critério a decisão de realizar a votação. Entretanto,
Sr. Presidente, V. Ex' pretende fazer a votação ainda hoje,
quando já estamos cansados, pois nos encontramos aqui desde
esta manhã, durante todo o dia trabalhando, e não há sequer
condições operacionais para realizarmos a votação.

Sr. Presidente, qualquer companheiro meu é candidato
a Quarto Suplente da Mesa, na migalha que nos quer oferecer
o Deputado Gerson Peres, mas não há chapa pronta para
se votar. V. Ex' tem que atentar para esses detalhes mínimos.

Faço um apelo a V. Ex' e aos Líderes dos demais partidos,
estes homens com os quais haveremos de conviver daqui por
diante, porque esta Casa não encerra hoje suas atividades.
Em nome da dignidade desta Casa, apelo para V. Ex' no
sentido de transferir esta votação para amanhã.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, nos termos regimentais, tendo sido citado nomi
nalmente pelo Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, o Deputado Ger
son Peres não foi ofendido. Ele não tem o direito de usar
a palavra. Não houve ofensa a S. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre De
putado Chico Vigilante, o Deputado Gerson Peres foi citado...

O Sr. Chico Vigilante - Mas não houve ofensa, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - ...exacerba
damente. S. Ex' pediu a palavra e esta Presidência concedeu.
Não compete a V. Ex' contestar uma decisão da Presidência.
(Palmas.) A Presidência está sendo muito democrática, mas
não vai aceitar a contestação do Plenário quanto a uma decisão
sua. V. Ex' sabe do respeito que lhe tenho.

Continua com a palavra o nobre Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu
não sou tão importante, nem minhas palavras devem incomo
dar tanto os democratas que acabaram de ser derrotados de
mocraticamente. Fico preocupado em ver como é difícil o
PMDB saber perder. Preocupa-me muito, porque enquanto
o PMDB esteve no poder o meu partido nem migalhas rece
beu, porque ele nunca nos deu nem migalhas. Era isso que
queria dizer ao eminente e respeitável colega Genebaldo Cor
reia. Meu partido foi omitido, é omitido até nas expressões
dos radicais que compõem esta Casa. Nós estamos penando
há anos pela discriminação a uma bancada de homens livres,
capazes e dignos que compõem o PDS.

Portanto, Sr. Presidente, não posso aceitar que a interpre
tação que o Deputado Genebaldo Correia deu às minhas pala
vra seja a de que eu ofereci cargos inferiores. O PDS e outros
partidos menores ocupam cargos inferiores sem diminuir a
grandeza de sua agremiação. (Muito bem! Palmas.) O fato
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IV - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

que V. Ex' encerre a sessão e comece imediatamente os enten
dimentos com as lideranças partidárias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência aceita a sugestão do nobre Líder. Convida os Líderes
para uma reunião, agora, no Espaço Cultural, e convoca uma
sessão para VOtação, amanhã, às 10h, dos outros cargos da
Mesa.

BLOCO
:Bl1:CO
B.DEMX:
B.DEIvJJC
B.DEH:X::
BLOCO
ELCXX>
B •Dill-'D::
BLOCO
B.DEH~

BlOCO
BlOCO
B!DX)
B.DID-re
BLOCO

B.DEMJC
BUXn
l3IOCO
B.PS'I'R
B.DEt-re
BIOCO
B.DEMJC

B.DEt-~

B.DEt-fJC
BIf.)CO

B.DID-De
B.DID-fJC
BlOCO
BLOc..'O
B.DilltX

RIO GRANDE 00 SUL

PARANA

PEDRO 'IDNELLI
PINGA FOGO DE OLIVEIRA
REINHOLD STEPHANES
RENAro JOHNSSON
SERGIO SPADA
WERNER WANDEHER
~MJREIRA

ADAO PRETIQ
ADROALOO STRECK
ADYISOJ~ MJ'ITA
ALOO PINIO
AIvIAURY MUILER
ARNO MAGAR:J:OOS
CARIDS AZAMBUJA
CARRION JUNIOR

ANGELA Mm~

CESAR SOUZA
DEJANDm DALPASQUALE
DERCIO KNOP
EDISON ANDRINO
HUGO BIEHL
JARVIS GAIDZINSKI
LUIZ HENRIQUE
NEf.8ON IDRHO
NEUro DE CONro
üRLllliOO PACHECO
PAUID DUPRI'E
RUBERVAI. prr..or:ro
VALDIR CDIA!l'ro
VASCO FcrRlA~

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS (Bloco Parla
mentar - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acho que o dilema de fazer a sessão hoje ou amanhã não
existe mais, porque a hora não permite. Então, proponho

O SR. AUGUSTINHO FREITAS (Bloco Parlamentar 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. p'residente, estou nesta
Casa há dois anos e sempre ouvi que a participação e a demo
cracia estariam acima de qualquer outra coisa.

O PMDB, no meu ponto de vista, julga-se hoje no direito
de participar de uma negociação, a qual vinha sendo feita
antes - as negociações entre as Lideranças. Não vejo motivo
para que essa coligação que hoje elegeu V. Ex~ Presidente
transfira esta votação para amanhã. Acho que o PMDB tem
todo o direito, sim, de reunir-se com os demais partidos e
fazer parte de uma chapa, como também os nossos candidatos
que ajudaram V. Ex' a se eleger também podem fazer o lança
mento das suas candidaturas, isoladas.

Mais uma vez, vamos provar aos peemedebistas que nesta
Casa tem de prevalecer a vontade da maioria. E aqui não
manda o partido maior, mas, sim, a maioria dos Deputados
presentes, a maioria dos Deputados que participa, que integra
este Poder. Vamos mostrar-lhes que, amanhã, vamos eleger
esses nossos candidatos que estão postulando, e não vejo ne
nhuma razão para nos intimidarmos e transferirmos esta sessão
para amanhã.

O Sr. José Carlos Vasconcelos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

é que o PMDB foi derrotado hoje como partido majoritário,
e foi derrotado constitucionalmente, porque a Constituição
permitiu a formação de blocos partidários. Constituímos um
bloco partidário e, em conseqüência, fizemos, constitucio
nalmente a maioria. E com essa maioria, democraticamente,
sem rancor, sem prevenção, sem discriminação, sem diminui
ção, derrotamos o PMDB, para que ele aprenda uma lição:
saber conviver com os democratas desta Casa.

Não oferecemos cargos menores, Deputado Genebaldo
Correia, oferecemos cargos na Mesa, contestando o eminente
jurista, constitucionalista, meu amigo, a quem tributo a minha
admiração, Deputado Nelson Jobim.

Saiba V. Ex~ que a Constituição não usou a expressão
"sempre que possível". Aí sim, V. Ex' teria razão. A Consti
tuição usou a expressão "tanto quanto possível", o que expres
sa quantidade. E quantidade, dentro da proporcionalidade
maior, quem tem somos nós, e somos nós que vamos ditar
as regras.

E preciso que haja grandeza e humildade de democratas
em nos receber nos seus gabinetes para aceitarem as nossas
propostas e colaborarem conosco, sem diminuição alguma.
O PMDB ainda tem muitas contribuições, a dar a esta Casa,
mas já o fez enquanto ocupava a Presidência, na Vice-Pre
sidência, na Primeira Secretaria. Agora, é preciso que cola
bore assumindo pelo menos a Terceira ou a Quarta Secretaria,
ou algumas suplências.

Era o que tinha a dizer. (Risos. Muito bem! Palmas.)

O Sr. Augustinho Freitas - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.
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Deixam de compaJ.'ecer os Senhores:
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro

a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 3, às
10 horas, a seguinte

CELSO BEPNARI)I
EDEN PEDROSO
FERNANOO CARRI~I

mrl'ER JUNIOR
GERlW>D RIoorID
HILARIO BRAUN
IVO ~1AINARDI

JOAO DE DEUS AN'l'U.NES
JORGE UEQUED
JOSE EDRl'UNATI
LUIS ROBERI'O PONI'E
MENDES RIBEIRO
NELSON JOBIM
NELSON PROENCA
ODACIR KLEIN

BIJX:()
B.DEflDC
BIDCO
BlOCO
B.DEM:lC
B.DEM::C
B.DE:MX:
BlOCO
B.D~

B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEM>:::
B.DEMJC
B.DEM:>C

UBALI:ú DANTAS

.MINAS GERAIS

SERGIO NAYA

RIO DE JANEIRO

AIJVAIlO VALLE
JANDlRA FEGHALI

IlX::I CHOINACIa

B.DEM::::C

B.DEMJC

B.DEMJC

MENIXJNCA NEro

BAHIA

JOAO CARlOS B.l\CELAR
RIBEIRO TAVARES

BI.OCO
BlOCO

ORDEM DO DIA

.. SESSÃO PREPARATÓRIA

(Art..6: do Regimento Interno)

(Às 10 horas)

Continuação da Eleição para os demais cargos da Mesa

(Encerra-se à Sessão às 22 horas e 55 minutos.)
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MESA ----.

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)

1° Vice-Presidente:

GENÉSIO BERNARDINO (pMDB)

2° Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

1° Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco Par
lamentar)
2° Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (Bloco Par
lamentar)
3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)
4° Secretário:
MAX ROSENMANN (Bloco Parla
mentar)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (pTB)

JOÃO PAULO (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFL/PDS/PTB/PRN/PDC/PL/PSC/PRS/PST/PRONA)

Lfder

LUÍS EDUARDO

Vice-Líderes
BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
(PMDB/PDT/PSDB/PT/pSB/PC do B/pPS/PV)

Líder:

Vice-Lrderes:

BLOCOPARLAMAMENTARPSTR
(PTR/PS1)

Lrder: Luiz Carlos Hauly

Vice-Lrderes:

Lrder: Roberto Freire

Nau Souza
Pedro Valadares

Roseana Sarney

Roberto Magalhães
Romel Anfsio

Sandra Cavalcanti
Victor Faccioni

Jones Santos Neves

Vice-Líderes

GOVERNO

Roberto Jefferson
Rodrigues Palma
Ronaldo Caiado
Tony Gel
João Teixeira

Salatiel Carvalho
Mário Chermont

Ubiratan Aguiar
Raul Belém

Nelson Marquezelli
Waldemar Costa

Antônio Holanda
Amaral Netto

Armando Pinheiro
Cardoso Alves

Efraim Moraes
Euclydes Mello

Gerson Peres
Jesus Tajra

José Lourenço
Maluly Netto

Maurício C.-alixto
Messias Góis

Ney Lopes
Paes Landim

Getúlio Nciva

José Luiz Maia
José C3rlos Vasconcellos
Jonival Lucas
Aécio de Borba
Antonio dos Santos
Átila Lins
César Bandeira
Eraldo Trindade
Gastoni Righi
Hugo Biehl
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro
Marcelino Romano Machado
Maviael Cavalcanti

Nelson Trad
Odelmo Leão
Fernando Freire



PARTIDO DOS TRABALHADORES

-PT-

Lfder

EDUARDO JORGE

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB -

lider

CÉLIO DE CASTRO

Vice-Lfderes

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL.

-PCDOB-

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonel1i

Vice-Líderes

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

Luiz Piauhylino
Maria Luiza Fontenele

Roberto Franca

BLOCO N° 2

(PTRIPST)

Lfder

EURIDES BRITO

Vice-Líderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

PDC

Lfder

JONIVAL J.UCAS

Vice-Lfderes

Paulo Mandarino Avenir Rosa
José Maria Eymael Francisco Coelho

PARTIDO LIBERAL

PL

Lfder

RICARDO IZAR,

Vice-Líderes

Lfder

ALDO REBELO

Vice-Lfder

Jandira Feghali

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS

PARTIDO POPULAR

SOCIALISTA

-PPS-

PARTIDO VERDE

-PV

PARTIDO REPUBLICANO

PROGRESSISTA

-PRP-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Jones Santos Neves
Getúlio Nciva

João Teixeira
Diogo Nomura -PSD-



COMISSÕES PERMANENTES----------,



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias Carlos Virgfiio Pinheiro Landim (PMDB)

PDC
José Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra
PSDB

PL

Jarvis Gaidzinski 'WeIlington Pagundes
Álvaro Pereira Koyu Iha
João Faustino Paulo Silva

PTR PT

Osvaldo Reis Rcditário CassaI Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas Tilden Santiago

psn
PTB

Sérgio Guerra José Elias Matheus Iensen
PST Luiz Moreira

PDC
Dclcino Tavares Jonival Lucas

PCdo B PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

Maria Valadão (PDS)
PTR

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Tsrar:! Pinheiro PSB

Ariosto Holanda
Secretário: José Maria de Andrade Córdova
Ramal: ó97~/6<)7y/6lJ81 /6933 Mcsa clclt: PST
Reuniôt's: 4"~ c 5"s feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco das Lide Francisco Silva
rança~)

COMISSÃO DE CI12NCIA E TECNOLOGIA,
pedo B

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (PMDB)

PPS
Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-S~). Roberto FreireJC' Vice-Presidente: Dep. l.ourival Freitas.(PT-AP)
20 VIce-Presidente: Der. Fausto Rocha (B1oco-SP) Suplentes
30 Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo Cedraz Luciano Pizzato
Bloco César Bandeira Luís Eduardo

César Souza Pedro lrujo
Angelo Magalhães Jerônimo Reis Délio Braz Renato Johnsson
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra Gilson Machado Ruben Bento
Carlos Roberto Massa Maluly Netto Humberto Souto 1 vaga
EralLlo Trindade Maurício Calixto PMDBFausto Rocha Paulo Lima
Georgc Takimoto Pinga Fogo de Oliveira João Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo Calheiros
PMD13 Manoel Moreira 5 vagas

PDT
Allli7io Alves Laprovita Vieira Aldo Pinto Edson Silva
\)omingos J uvenal Nelson Proença Edi Siliprandi Matheus Iensen
Eliel Rodrigues Roberto Valadão PDS
lIagallús Araujo 2 vagas Daniel Silva José Teles
Henrique Eduardo Alves Gerson Peres Ruberval Pilotto

PDT Ibrahim Abi-Ackel
Belo Mansllf José Vicente Brizola
Citlinlltl Campos 1 vaga



Artur da Távola
Flávio Arns

Florestan Fernandes
José Genofno

Aldir Cabral
Gastone Righi

PSDB PMDB
Geraldo Alckmin Filho João Natal Luiz SoyerJackson Pereira João Rosa Mendes Ribeiro

PT José Dutra Nelson Jobim
José Luiz Clerot Nilson Gibson

Nilmário Miranda José Thomaz Nonô 3 vagas
1 vaga Luiz carlos Santos

PTB
PDT

Paulo de Almeida Dércio Knop Vital do Rego
Luiz Salomão Vivaldo Barbosa
Edi Silipraudi

PDC PDS
Samir Tannús

Flávio Rocha

Costa Ferreira

PL

PTR

Robson Tuma

Mário de Oliveira

Adylson Motta
Gerson Peres

PSDB

Israel Pinheiro Filho (PRS)
Moroni Torgan

Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

1 vaga

Osvaldo Melo (PDS)
Sigmaringa Seixas

Ubaldo Dantas

PSB

Roberto Franca

PST

José Fclinto

PC do 13

I vaga

PPS

Sérgio Arouca

Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo
Ramal: ó906/6907/6908/691 O
Reunião: 4as feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Dep. José Luiz Clerot (PMDB-PB)
1'-' Vice-Presidente: vago
2'-' Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PU)
3° Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

Titulares

Bloco

PT

Edésio Passos José Genoíno
Hélio Bicudo 1 vaga

PTB

carlos Kayath Mendes Botelho
Gastone Righi Nelson Trad

PDC

José Maria Eymael Rodrigues Palma (pTB)

PL

Irani Barbosa Wilson Müller (PDT)
Robson Tuma

PTR

Benedito Domingos Reditário cassaI

PSB

Luiz Piauhylino

PST

Pedro Valadares

PC do B

Haroldo Lima

Suplentes

Antonio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Figueiredo
Ciro Nogueira
Cleonâncio Fonseca
Jesus Tajra
Messias Góis

Paes Landim
Raul Belém

Ricardo Murad
Rbberto Magalhães

Tony Gel
Tourinho Dantas

1 vaga

Bloco

Everaldo de Oliveira
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Freire Júnior
José Burnett
José Falcão

Maluly Netto
Nelson Morro

Ney Lopes
Paulo Duarte

Rubem Medina
3 vagas



PMDB Titulares
Antonio de Jesus Neif Jabur Bloco
Armando Costa Nestor Duarte
Ary Kara Ubiratan Aguiar Flávio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Ncri Valter Pereira Freire Júnior Marilu Guimarães
João llenrique 3 vagas João Maia Nelson Marquezelli

PDT José Carlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PMDB
Aroldo Goes Liberato Caboclo
Carlos l,upi Mendonça Neto Antonio de Jesus Rita Camata
Eden Pcdroso Genebaldo Correia Socorro Gomes (PC do B)

PDS Ivandro Cunha Lima Zila Bezerra
Delfim Netto Roberto Campos Jório de Barros
João ele Deus Antunes Vasco Furlan

PDTMarcclino Romano Machado

PSDB Beth Azize Regina Gordilho
Edson Silva

Aécio Neves Osmânio Pereira PDS
Edmundo Galdino Paulo Silva Amaral Netto 2 vagas
Fúhio Feldmann PSDB

PT Fábio Feldmann MarcCl Penaforte

Agostinho Valente José Dirceu
Tuga Angerami

Jm'jo Paulo Pedro 'fonelli PT

José Cicote Valdir Ganzer
PTB

PTB
Cardoso Alves Roberto Jefferson

Hilário CoimbraEdison Fidclis Roberto Torres Aldir Cabral

PDC
PDC

Francisco Coelho Jair Bolsonaro
Nan Souza (pS1)

PL
PL Wellington Fagundes

Getúlio Neiva José Augusto Curvo PTR
1 vaga

Mário Chermont
PTR PSB

Mário Chermont 1 vaga Uldurico Pinto

PSB PV

Miguel Arraes Sidney de Miguel

PST Suplentes

Luiz C.arlos Hauly Bloco

PCdoB Amo Magarinos Tadashi Kuriki
Fátima Pelaes Sarney Filho

Rcnildo Calheiros Paulo Octávio zt Gomes da Rocha

Secretário: Luiz Henrique ('-ascelli dc Azevedo. Pedro Corrêa 1 vaga

Ramal: 6922 a 6925 Ricardo Murad
Reuniões: 3"8, 4"8 e 5"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala 1. PMDB

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Luiz Soyer 6 vagas
MEIO AMBIENTE E MINORIAS PDT

Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSDB-SP) José Vicente Brizola Paulo Portugal
10 Vice-I>residente: Dep. Marco Penafotte. (PSDB.CE) Laerte Bastos
1::' Vice-Presidente: Dep. MarHu Guimarl\es (BlOCO-MS)
30 Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (PV.RJ)

"-"=---~=-=-",,,,,,-",.,,..- ~~~.~_"-----r~-'''''.=:___''--'



PDS
Célia Mendes Teresa Jueá PTB
Gerson Peres

PSDn
Raquel C-ândido 1 vaga

Adroaldo Slreck Elias Murad PDC

1 vaga Roberto Balestra 1 vaga

PT PL
Benedita da Silva jose Fortunati Jarvis Gaidzinski Janes Santos Neves

PTB P1R
Raquel Cândido Wilson Cunha Alberto Haddad

PDC PSB
Avenir Rosa 1 vaga

PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (PDC)

PTR Suplentes
Benedito Domingos Bloco

PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra
Álvaro Ril1eiro i).ngelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Atila Lins Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

I vaga Manoel Castro 1 vaga

Secretúrio: Aurenilton Araruna de Alm(.'.ida PMDB
H.amal: (Hm/(i':J31 Alufzio Alves Pedro Abrão
R.: Llni fIO: ..j.:'s reiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) Luí.s Roberto Ponte 4 vagas

COMISSÃO DE ECONOMIA, PDT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO Luiz Girão Paulo Ramos

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) 1 vaga
1<1 Vil:I:-l'resitlente: Dep. Osório Auriano (Bloco-DF) PDS
2" Vkc-Presidenle: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) Basflio ViIlani Francisco Diógenes3" Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad er:rR-Sp) Fábio Meirelles

Titulares PSDB
Bloco José Serra Saulo Coelho

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti 1 vaga
Üzio Ferreira Osório Adriano PT
Gilson Machado Roseana Sarney Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Carlos Aleluia Rubem Medina 1 vaga
José Mút'io Monteiro Wagner do Nascimento

PTB
PMDB Felix Mendonça Nelson Marquezelli

Felipe Neri José Belato
Gonzaga Mola José Geraldo PDC

João Almeida Lúeia Vânia Pauderney Avelino Paulo Mandarino
2 vagas PL

PDT Álvaro Valle Nelson Bornier
Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira PTR
Marino Clinger 1 vaga

PDS PSB
Fctter Júnior Victor Faccioni Ariosto Holanda
Pedro Pavüo PST

PSDB Pedro Valadares
Ernani Viana Vittorio Medioli Secretário: Jussara Maria Gnulart Brasil de Araujo
Sérgio Machado Ramal: 7024 a 7026

PT Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenát'io, sala 209. (Bloco das

Jaques Wagner Vladimir Palmeira lideranças)

José Fortunati



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

. . - J •

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS)
10 Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (PDS - GO)
2° Vicc-Pre~idente: Dep. Adelaide Neri'(PMDB - AC)
3° Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (PTR - MA)

Antônio Barbara
Cami!o MachadO
I'.uclydcs Mello
OrlanJo Pacheco

I\dclaidc Neri
I\éciu de Borba (PDS)
Hermínio Calvinho

Carlos T.upi
Eduardo Mascarenhas

Ângela I\min
Celso Bernardi

Artur da Távola
1!Jávio Arns

Florestan Fernandes

Fábio Raunheiti

Titulares
Bloco

Ricardo Heráclio
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti

2 vagas
PMDB

João Henrique
Renildo Calheiros (PC do B)

. Ubiratan Aguiar
1 vaga

PDl'
Lúcia Braga

PDS
Maria Valadão

PSDB

Osinânio Pereira

PT
Paulo Delgado

1 vaga

PTB
1 vaga

PDC

PDl'
Carrion Junior Vital do Rego

1 vaga
PDS

Fernando Carrion Telmo Kirst
1 vaga

PSDB
Ernani Viana Rose de Freitas

1 vaga

PT
Hélio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PTB
Nelson Trad Onaireves Moura

PDC
Jairo Azi

PL
Jarvis Gaidzinski

PTR
1 vaga

PSB
1 vaga

PSl'
Nan Souza

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905/7010/7013
Reunião 4"s feiras, 10:00. Plenário, sala 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRffiUTAÇÃO

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel.Castro (Bloco - BA)
2° Vice-Presidente: Dep. Basflio ViJlani (PDS - PR)
3° Vice-Presidente: vago

PMDB

Benedito de Figueiredo
Cleonâncio Fonseca
Edmar Moreira
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

José Linhares (PSDB)

Alvaro Valle

CosIa Ferreira

Maria Luiza Fontenele

João Teixeira (PL)

Derval de Paiva
José Luiz Clerot

PL

PTR

PSB

PST

Suplentes

Bloco

Titulares
Bloco

Benito Gama Júlio Cabral
César Souza Luiz Dantas
Flávio Palmier da Veiga Manoel Castro
Francisco Dornelles Mussa Demes
José Falcão Ricardo Fiuza

PMDB
Germano Rigotto Manoel Moreira
João Carlos Bacelar Sergio Naya
Luís Roberto Ponte Wilson Campos

2 vagas

PDl'
Marilu Guimarães Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi

Murilo Pinheiro Élio DaIla-Vecchia
Paulo Lima PDS

p'aulo Romano Basílio Villani José Lourenço
Delfim Neto

PSDB
zaire Rezende Jackson Pereira José Serra

4 vagas 1 vaga



PT
Aloízio Mercadante
Oeddel Vieira Lima (PMDB)

PTB

Jerônimo Reis
José Carlos Vasconcellos

Roberto Magalhães
Simão Sessim

Tourinho Dantas

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Paulo Ramos

Olavo Calheiros
Pedro Tassis

1 vaga

Ruberval Pilotto

Presidente: vago
10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
2° Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
30 Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (PRS-MG)

Titulares
Bloco

José Santana de Vasconcelos
Murilo Pinheiro

Ruben Bento
Sérgio Barcellos

Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Elísio Curvo

PMDB

Carlos Azambuja

PDT
Francisco Evangelista
1 vagas

Gilvan Borges
Marcos Lima
Marcelo Barbiere

PDS

Pedro Novais

José Dirceu

Nelon Bornier

Matheus Iensen

PDC

PL

PTR

PMDB

PSB

PST

Suplentes
Bloco

Félix Mendonça

Flávio Rocha

Luiz Carlos Hauly

('-arlos Camurça

l)aulo Manuarino

Augusto Farias
CIclo Falcão
ÚZio Ferreira
Fernando Freire (PDS)
Gcorge '1 akimoto

Sérgio Guerra

Adroaldo Streck

Getúlio Neiva

Avenir Rosa

PT

Oswaldo Stecca

Pascoal Novais

Alcides Modesto

Sérgio Britto (PDC)

PRS

PPS

Marcelo Luz

José Ulisses de Oliveira

PDC

PSDB

PTR

PTB

Agostinho Valente

PL

Alceste Almeida

Gonzaga Mola Nelson Jobim
Hélio Rosas Pinheiro Landim
lvandro Cunha Lima Zuca Moreira
l.úcia Vânia 1 vaga

PDT
Junot Abi-Ramia Miro Teixeira
Valt]omiro Lima

PDS
João Tota Roherto Campos
Osvaldo Melo

PSDB
Rose de Freitas Wilson Moreira
Sérgio Machado

PT
Laíre Rosado (PMDn) Vladimir Palmeira
Paulo Bernardo

1'1'13
Aníbal Teixeira Paulo Heslander

PDC
José Maria F.ymael

PL

J0:10 Teixeira

Marcclo Luz
PTR

1 vaga
João Fagundes (PMDB)

Suplentes
Bloco

I vaga

Secrelária: MariaLindl:'8; l\'f~~
Ramal: 695lJ/W,bO/(jjj7i!V
Reunião: 48s feiras, }O:OO Pleríãtí'b 5.

l.uiz Piauhylino

PSB

PST

A1acid Nunes
Jonas Pinheiro
José Carlos Aleluia
José Reinaldo

PMDB
Aloisio Vasconcellos
Herminio Calvinho
1 vaga

Maviael Cavalcanti
OUo Cunha

Vicente Fialho
Werner Wanderer

Jorge Tadeu Mudalen
Mauro Miranda

Nicias Ribeiro



PDT
Élio Dalla-Vccchia Wilson MOller PDS
Múrcia Cibilis Viana

Djenal Gonçalves José Teles
PDS PSDB

Aécio Neves Jorge Uequed
José Diogo Victor Faccioni Jayme Sanatana

PSDB PT
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha Benedita da Silva Luiz Gushiken

PT PTB
Adão Pretto Ricardo Moraes

Annibal Teixeira cardoso Alves

PTB
PDCFrancisco Rodrigues Hilário Coimbra

Francisco Coelho Pauderney Avelino

PDC
PLLcomar Ouintanilha

Diogo Nomura

PL PTRValdemar Costa

PTR 1 vaga

Nobel Moura Valdenor Guedes PSB
PRS Miguel Arraes

José Aldo PC do B
1 vaga

PPS Suplentes
Carlos Nelson (PMDB) Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas Antônio dos Santos Orlando Pacheco
Ramal: (j944/6946 Benedito Gama Paes Landim
Reunião: 4"s feiras, 10:00. Plenário, sala 21. Fausto Rocha Roseana Sarney

Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAÇÕES PMDB
EXTERIORES Geddel Vieira Lima Osvaldo Melo

p9Prcsidcntc: Dcp. Pauderney Avelina (PDC-AM)
Murilo Rezende Virmondes Cruvinel

3 vagas
1') Vice-Presidente: Dep. Diago Nomura (PL-SP)

PDT
2° Vice-Presidente: Dep. Francisco C.oelha (pDC-MA Amaury MUller Vivaldo Barbosa
3" Vice-Presidente: vago Sérgio Cury

Titulares
PDS

Adylson Motta José Lourenço
Bloeo PSDB

Antônio Dcno Ney Lopes João Faustino Moroni Torgan
CiClo j1alcão Osvaldo Coelho 1 vaga
Leur Lomanto Paulo Octávio PT
Nelson Morro Sarney Filho Irma Passoni Tilden Santiago

PMDB PTB

Aloísio Vasconcelos Luiz Viana Neto Alceste Almeida 1 vaga

Ary Kara Neife Jabur PDC
Luiz Henrique Nestor Duarte Pedro Novais 1 vaga

1 vaga PL

PDT Jones Santos Neves
Haroldo Sabóia Sérgio Cury PTR
Mendonça Neto Salatiel Carvalho



tJldurico Pinto
PSB

PC do B

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1° Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu' Mudalen (pSDB - CE
~ Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares

.Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

3 vagas

João Maia
Pinga Fogo de Oliveira

Ricardo Heráclio
Vit6rio Malta

1 vaga

PDT

PDC

PL

PTR

PSB

PMDB

Suplentes
Bloco

Nelson Proença
Rita Camata

Ciro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Burity
Jairo Carneiro

Cidinha Campos Marino Clinger
Lúcia Braga

PDS
Ângela Amin Osvaldo Bender

J6rio de Barros (pMDB)
PSDB

Jorge Uequed Marco Penafarte
José Linhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fábio Raunheitti Luiz Moreira

João Rodolfo
1 vaga Uldurico Pinto

B. Sá

2 vagas

Paulo Portugal Avelina Costa

Paulo Duarte
Pedro Corrêa

Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Sérgio Arouca (PCB)

Valter Pereira

PDT

PDS

Bloco

PMDB

Aldo Rahclo

Secretária: AndrC:ia Maura Versiani de Miranda
Ramal: {)1)93 a 6W6
Rcunj()~'=,: 3"8, 4"s e 58 feiras, 10:00. Plenário, sala 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL :g FAMíLIA

C-élia Mendes

Clóvis Assis
Liberato Cabloco

Everaldo de Oliveira
Flílimn Pelaes
Heitor hanco
Ivânio Guerra
José Egydio

Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurilio Ferreira Lima

PSDB
PST

Geraldo Alckmin Filho Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
João Paulo Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
Roberto Jefferson DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBUCO

1 vaga Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT.RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amaury Müller (PDT-RS)
2° Vice-Presidente: Dep. Délio Br~ (Bloco-GO)-
3° Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Antônio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

Joaquim Sucena

Eduardo Matias

José Augusto Curvo

Salatiel Carvalho

Delcino Tavares

PT

PTB

PDC

PL

PTR

PSB

PST

1 vaga Aldo Rebelo (pC do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

José Burnett
Luis Eduardo

Zé Gomes da Rocha
1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (PT) Mauricí Mariano
Maun Sérgio Zaire Rezende Irani Barbosa

3 vagas PTR
PDT

Amaury MüI,ler Carlos Alberto Campista Wanda Reis (Bloço)
Heraldo Boaventura PSB

PDS
Hugo BichI Maria Laura (PT) Maria Luiza Fontenelle
João de Deus Antunes PRS

PSDB
Edmundo Galdino Mlluro Sampaio

José Ulísses de Oliveira

Jabl"s Ribeiro Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
PT Ramal: 6887/6990/7004(1007

Paulo Paim Paulo Rocha Reunião: 3"3, 4"3 e S3S feiras, 10:00. Plenário, sala 11.

PTB COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,

Caldas Rodrigues Edison Fidélis DESENVOLVIMENTO URBANO
PDC EINTERloR

J:lir Bolsonaro
PL Presidente: Dep, Paulo de Almeida (pTBIRJ)

1 vaga 10 Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)
PTR z:> Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDBIPA)

Mário de Oliveira 30 Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (PCB/DF)

PSB

José Carlos Sabóia Titulares
PRS Bloco

Rose de í"reitas (P5DB)
Suplentes

Alacid Nunes José Moura
Bloco Augusto Farias José Reinaldo

Eraldo Trindade Messias Góis
César Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedro Irujo

Fuclydes Mello Mussa Demes Ivan Burity Romel Anísio
Flávio Derzi Sérgio Barcellos Jairo Carneiro Simão Sessim
Júlio Cabral 1 vaga

PMDB PMDB

Augusto Carvalho (PPS) Nilson Gibson Carlos Benevides Mauro Miranda
Jaques Wagner (PT) 4 vagas Carlos Nelson Mário Martins

PDT Fernando Diniz Murilo Rezende
Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi José Maranhão Nicias Ribeiro

Paulo Ramos Laíre Rosado Paulo Titan

PDS PDT

Carlos Santana (PT) Pedro Pavão Francisco Rodrigues(PTB) Valdomiro Lima
Paulo Mouráo Junot Abi-Ramia 1 vaga

PSDB
Jayme Santana Sigmaringa Seixas PDS
'fuga Angerami

PT Daniel Silva Francisco Diógenes
Ed~sio Passos Ernesto GradeIla Fernando Carrion Telmo Kirst

PTB
Joaquim Sucena 1 vaga PSDB

PDC
Eduardo Matias Luiz Pontes Saulo Coelho

Munhoz da Rocha 1 vaga



PT
('arlo!> Santana
1;,rne~to Gradella

PTB
Antonio Morimoto
Onaireves Moura

PDC
Nilmário Miranda Jonival Lucas Sérgio Brito

Ricardo Moraes PL

Maurício Campos 1 vaga

Paulo de Almeida PTR
Alberto Haddad Carlos Camurça

PSB

PDC
Jairo Azi

PL
José Fe1into (PST)

Marcos Medrado

1 vaga

José Carlos Sabóia
PST

Francisco Silva
PC do B

1 vaga
PTR PPS

Osvaldo Reis
PSB

Roberto Franca
PST

r:arlo~ Scarpclíní

1 vaga Roberto Freire

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976
Reunião: 43s feiras, 10:00. Plenário, sala 14.

PC do B
Leopoldo Bessone (PMDB)

PPS
Augusto Carvalho

Suplentes
Bloeo

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: José Augusto Curvo (PL - MT)
1° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PLIRJ)
2° Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)
3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (1'SB - PE)

PTB

PDS

PT

PDT

Titulares
Bloco

Abelardo Lupion Odelmo Leão
Alacid Nunes Orlando Bezerra
Átila Lins Paes Landim
Edmar Moreira Roberto Magalhães

PMDB
Antônio de Jesus Marcelo Barbieri
Etevalda Gras.<;i de Menezes Mário Martins
João Fagundes Maurílio Ferreira Lima

PDT

Maurício Campos (PL) Wilson Müller
Paulo Ramos

PDS

Carlos Virgílio Fernando Carrion
Fábio Mcirelles

PSDB

Moroni Torgan Rose de Freitas

PT

Hélio Bicudo José Dirceu

PTB

Aldir Cabral Francisco Rodrigues

PDC
Mauro Borges

Paulo Paim
Paulo Rocha

Mauri Sérgio
Nilton Baiano

6 vagas

Maria Valadão
Prisco Viana

Ubaldo Dantas

Vitório Medioli

Dércio Knop
Mendonça Neto

Mendes Botelho

José Múcio
José Santana de Vasconcellos

Osório Adriano
Ronaldo Caiado

Sandra C..avalcanti
1 vaga

PMDB

PSDB

Beth Azize
BelO Mansur

Flicl Rodrigues
Etevafda Grassi de Menesses

Koyu Iha

Alvaro Pereira

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Eduardo Jorge
José Cicote

Antonio Barbara
Aracclv de Paula
Carlos"Roberto Massa
Elísio Curvo
Jorge Khoury
José Fgydio

Carlos Virgílio
J()~IO /(oU011'0



PL COMISSÁO ESPECIAL CONSTITUIDA, NOS

José Augusto Curvo Nelson Bomier
TERMOS DO ART. 34, INCISO lI, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
PTR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETO

EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
Valdenor Guedes REGULAMENTA~ODO ART. 192

PSB
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL_

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço

Bloco
Relator: vago

Titulares Suplentes
I\rokk de Oliveira Luciano Pizzatto
Evaldo (jol1çalves Raul l3elém BLOCO PARLAMENTAR
Ileitor I;ranco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basílio Villani
EJfsio Curvo Daniel Silva

Cid Carvalho Ivo Mainardi Ézio Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique Francisco Dornelles Paes Landim

Ilcrll1ínio Calvinho ~inheiro Landim José Múcio Monteiro Roberto Magalhães

PDl' PMDB

Carrion Júnior 1 Vaga Germano Rigoto Dejandir Dalpasquale

Giovanni Oueiroz José Dutra Etevalda Menezes
José Luiz Clerot vago

PDS Luís Roberto Ponte Odacir Klein

Carlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bendcr

Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
PSDB Carrion Júnior Valdomiro Lima

Paula Silva (PI.) 1 vaga PDS

PT José Lourenço Fetter Júnior

José Gcnoíno Paulo Delgado Marcelino Romano Machado Roberto Campos

PTB PSDB

Annibnl Teixeira Fábio Raunheitti Jackson Pereira vago
José Serra vago

PDe
PTB

Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

Ribeiro Tavares
PT

I\velíno Costa

PTR José Fortunatti Paulo Bernardo

Salatiel Carvalho PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderney Avelino

Roberto Franca PL

Secretária: Marei l3ernardes Ferreira. Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: ó'JlJI.>/700lI7UU2/ólJ99j7UOO Mesa dela



Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo 11- Sala la - Mezanino
Ramais: 70ôó/70ô7/7052
Secret(lrio: Sílvio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991 QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇ6ES
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91
DO PODER EXECUTIVO

Francisco Diógenes
José Teles Osmânio Pereira

José Dirceu

Suplentes

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Simao Sessim

PMDB

vago
Mauri Sérgio

Nilson Gibson
Vago

PDT

Clóvis Assis
Mendonça Neto

PDS

José Lourenço
Telmo Kirst

PSDB

vago

PTB

Carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

.Leomar Quintanilha

PL

vago

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Ramais: 706617067fl052

Pedro Novais

Presidente: Deputado José Thomaz Nonô
10 Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereir.a
Relator: Deputado Maluly Netto

Titulares

Serviw de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

João Teixeira

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães
Flávio Derzi
Maluly Netto
Romel Anísio

Adylson Motta
Prisco Viana

Miro Teixeira
Sérgio Gaudenzi

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24, DE 1991, QUE "INSTITUI O
SISTEMA DE ELEIÇAO DISTRITAL MISTA NOS

MUNICÍPIOS MAIS DE CEM MIL ELEITORES"

. Felipe Neri
João Henrique
José Thomaz NonÔ
Luiz Henrique

Suplentes

Flávio Rocha

vago

Jaques Wagner

Vittório Medioli Cardoso Alves
Paulo Silva

José Maria Eymael

Clóvis Assis
Paulo Ramos

César Bandeira
Paes Landim
Elísio Curvo

José Santana de Vasconcellos
W~gner do Nascimento

vago
João Almeida

José Luiz Clerot
vago

PT

PL

PTB

PDS

PDT

PDC

PSDB

PMDB

Ibrahim Abi-Ackel
Ro{,crlo Campos

Roberto Balestra

Marcelo Barhieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Valdemar Costa

Carrion Júnior
I iberato Cahoclo

BLOCO PARI !dviENTAR

PresiLlenle: (Vago)
I co Vin:-I'rl'sidente: vago
2c

> VIlT-l'rcsidcnte; vago
Relator: Ney Lopes

Titulares

vago
vago

Cardoso Alves

vago

Gilson Machado
Jos6 Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney [,Ores
Oito Cunha



Serviço de Comissões Especiais: Anexo ll-Sala 10- Mezanino
Secrelário: Sílvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSJlTUIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇAO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurílio Ferreira Lima
j U Vice-Presidente: Deputado Fáhio Meirelles
2" Viel:-Presidcnlc: vago
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
1(elalOr: Deputado Ney Lopes

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz Cêsar Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado Joao Fagundes
2° Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa lucá

Titulares

BLOCO PARl..AMENTAR

Suplentes Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

Paes Landim Evaldo Gonçalves Elísio Curvo AJacid NunesRenato Johnsson Flávio Derzi
Luciano Pizzato Átila LinsNey r,upes Nelson Morro Ruben Bento George Takimotovago Wagner Nascimento Sérgio Barcellos Heitor Franco

PMDB Tadashi Kuriki Tony Gel

vago vago PMDB

Maurílio Ferreira Lima Hermínio Calvinho Domingos Juvenil Armando Costa
Nelson Proença Luiz Soyer João Fagundes Euler Ribeiro
Walter Nory Tidei de Lima Valter Pereira Herrnínio Calvinho

Z8ire Rezende Mauri Sérgio
PDT PDT

Márcia Cibilís Viana Aroldo Góes Beth Azize Aroldo Góes
Valdomiro l.ima Beth Azize Sidney de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

PDS PDS

Fábio Meirellcs Carlos Azambuja Maria Valadão ÂJlgela Amin

Roberto Campos Marcelino Romano Machado vago Célia Mendes

PSDB
PSDB Fábio Feldmann Edmundo Galdino

Adroaldo Streck Vittório MedioU Tuga Angerami Osmânio Pereira

PTB
PTB

Francisco Rodrigues AJceste AJmeida
Cardoso Alves Paulo Heslander PT

PT Lourival Freitas Ricardo Marias
PDC

Vladimir Palmeira Paulo Bernardo Avenir Rosa Pauderney Avelino
PL

PDC
José Augusto Curvovago

José Maria Eymael Roberto Balestra PSB
Josê Carlos Sabóia Uldurico Pinto

PL

Jarvis Gaidzinski Ribeiro Tavares
Serviço de Comissões Especiais: Anexo n - Sala 10 - Me-
sanino.
Secretário: EdU Calheiros Bispo
Ramal: 7069



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQufm.ITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

CRIMES DE "PISTOLAGEM NAS REGIÓES
CENTRO-OESTE E NORTE, ESPECIALMENTE

NA CHAMADA ÁREA DO "BICO DO PAPAGAIO"

Requerimento nO 09/91 Prazo: 2JJ/11/92 a 19/03/93

Presidente: Deputado Freire Júnior
1° Vice-Presidente: Deputado Roberto Torres
ZO Vice-Presidente: Deputl;ldo Laerte Bastos
Relator: Deputado Edmundo Galdino

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar
PMDB

BLOÇO,PÀRLAMENTJ\R

Suplentes

.João Henrique
Luiz Henrique

Pinheiro Landim
Valter Pereira

Virmondes Cruvinel
1 vaga

Antonio Holanda
Átila Lins

Evaldo Gonçalves
Wagner do Nascimento

Jesus Tajra
José Burmett

José .Lourenço

Titulares

Armando Costa
Cid Carvalho
João Almeida
Nelson Jobim
Nicias Ribeiro
Tidei de Lima

José Carlos Vasconcellos
José Santana de.. Y~sconcel1os
Ney Lopes
Raul Belém
Roperto Magalhães
Ronivon Santiago·
Sandra Cavalcanti

Elfsio Curvo
Murilo Pinheiro

Rubem Bento

César Bandeira
Freire Júnior
George 'I'akimoto

PMDB

Cid Carvalho
Ubiratan Aguiar

PDT

Laerte Bastos

PSDB

Edmundo Galdino

PDS

Paulo Mourão

PT

Valdir Ganzer

PDT

Miro Teixeira
vago Vital do Rego
vago

PSDB

Geraldo Alckimín Filho
Aroldo G6es Aécio Neves

PDS
Moroni Torgan Adylson Motta

Prisco Viana

PTB
Daniel Sílva Cardoso Alves

Rodrigues Palma

Alcides Modesto PT

Wilson Müller
1 vaga

Álvaro Pereira
Sérgio Machado

Vitório Malta
1 vaga

Carlos Kayath
Gastone Righi

Presidente: Deputado Roberto MagalMes
10 Vice-Presidente: Deputado C.ardoso Alves
ZO Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana
3° Vice-Presidente: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Relator: Deputado João Almeida

COMISSÁO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÓES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES A
LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA,

ESPECIFICAMENTE AS QUE DISPÕEM SOBRE
INELEGIBILIDADE, LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS

POLÍl'ICOS, CÓDIGO ELEITORAL E SISTEMA
ELEITORAL

PTB

Roberto Torres

Reuni6es:
Local: Anexo lI, Plenário nO
Secretário: Mário Coutinho - 318-7060

Augustinho Freitas.

Edésio Passos Hélio Bicudo
José Dirceu Paulo Bernardo

PDC

José Maria Eymae1 Francisco Coelho

PL

Álvaro Valle Valdemar Costa

PTR

Benedito Domingos Mário Chermont

PSB

Roberto França Luiz Piauhylino

PST
Pedro Valadares Nan Souza

PCdoB

Haroldo Lima Renildo calheiros

Serviços de ComissOCs Especiais
Anexo li - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais: 7066/7067/7052



Suplentes

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FISCALIZAR
. E' CONTROLAR DIRETAMENTE, E/OU'POR
iNTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA

UNIÃO, OS ATOS DO PODER EX?CUTIVO
FEBERAL, DE SUA ADMINISTRAÇAO DIRETA

E INDIRETA, INCLUÍDAS AS FUNDAÇÓES
E SOCIEDADES INSTITUÍDAS

E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO FEDERAL

Coordenador: Deputado Waldir Pires

Titulares
B.LOCO PARLAMENTAR

João Henrique
Jurandyr Paixão
Luiz Soyer

Carrion Júnior
Valdomiro Lima

José Diogo
Prisco Viana

Aécio Neves

Prancisco Coelho Marcos Medrado

Serviços de Comissõcs Especiais
Anexo II - Sala 10 Mezanino
Ramais 7066j7067/7052
Sc<:relúrio: Héris Medeiros JoffiIy

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO ~o 39,DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARAGRAFÇ) AO ART. 14,

ALTERA OS §§ 5°, 6° E 7° DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ART: 82,

TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: Deputado Renato Vianna'
1U Vice-Presidente: Deputado João Henrique
2U Vice-Presidente: Deputado João Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos

Titulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

Alacid Nunes Délio Braz
Fr...ire Júnior J<liro Carneiro
Jesus Tajra josé Burnett
Maurício Calixlo TonyuGcl

PMDB

Armando CQsta João Pagunoes .
<Tilvan Borges João Natal
Herm[nio Calvinho Olavo Calheiros
Ivo Mainardi Róberto Rollemberg

PDT

Carlos tupi Sérgio Gaudenzi
Carrion Junior Waldir Pires

PSDB

Flávio Arns Moroni Torgan
PDS

João de Deus Antunes José Diogo
PT

José Forlunati Paulo Bernardo
PTB

Fclix Mendonça Luiz Moreira
PL

Javis Gaidzinski Wellington Fagundes
PDC

PMDB

Samir Tannus

BLOCO PARLAMENTAR
Everaldo de Oliveira

José Burnett
Lael Varella

OrlandO Bezerra

Mussa Demes
Osório Adriano
Renato Johnsson
Waldir Guerra

Armando Costa Joni Varisco
João Henrique José Belato
Luis Roberto Ponte Jose Maranhão
Walter Nory 1 vaga

PDT
Sérgio Gaudenzi Aldo Pinto
Valdomiro Lima Carlos Lupi

PSDB
Jaekson Pereira 1 vaga

PDS
Roberto Campos Francisco Diógenes

PT
Alofzio Mercadante Paulo Bernardo

PTB
Rodrigues Palma Annfbal Teixeira

PL
Flávio Rocha Jones Santos Neves

PDC
Pedro Novais Puaderney Avelino

PTR
Marcelo Luz Carlos Camurça

Onaireves Moura

Edésio Passos

Maurfeio C.ampos Welinton Fagundes
Serviços de Comissões Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Ramais 7067, 7066

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 17, DE 1991, QUE "DISPÓE
SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRÍO NACIONAL."

Presidente: Deputado Os6rio Adriano
10 Vice-Presidente: Deputado Sêrgio Gaudenzi
'l? Vice-Presidente: Deputado Jackson Pereira
3° Vice-Presidente: Deputado Jol1o Henrique
Relator: Deputado Lufs Roberto Ponte

Titulares Suplentes

Leur Lomanto
Sérgio BarcelIos

Paulo Octávio
1 vaga

7é Gomes da Rocha
Osvaldo Coelho
Pedro Valadares
Antonio Ucno



Serviços de Comissões Especiais
Anexo li Sala 10 Mezanino
Secretáriõ: AntoniõFernando Borges Manzan
Ramais 7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ
MODIFICAÇ6ES NA ESTRUTURA POLICIAL

Presidente: Deputado João Fagunde&
1° Vice-Presidente: Deputado Wilson Müller
2° Vice-Presidente: Deputado Moroni Torgan
3" Vice-Presidente: Deputado Aldir Cabral

Relator: Deputado: Deputado Âlacid Nunes
Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR
Alacid Nunes AntOnio Dos Santos
Paula Heslander Arolde de Oliveira
Roherto Magalhães Euclydes Mello
José Hurnett Evaldo Gonçalves

PMDB
Hermínio Calvinho
Joáo Fagundes
Marcelo Barhieri
Maunlio Ferreira Lima

Antônio de Jesus
Ivo Mainardi

Mário Martins
Pinheiro Landim

PDT
PaulO Ramos Laerte Bastos
Wilson Müller 1 vaga

PDS
Daniel Silva Josê Teles

PSDB
Moroni Torgan Elias Murad

PT
Edêsio Passos 1 vaga

PTB
Aldir Cabral Antonio Holanda

PDC
Jair Bolsanaro Roberto Balestra

PL
João Teixeira Robson Tuma

PTR
Pedro Abrão J(mo Cabral

Serviço de Comissões Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Anamêlia R. C. de Araüjo
Ramais 7066{l067/7052
Alteração: 4-11-1992



Centro Gráfico do Senado Federal
Cai~a Postal 07/1203

Brasi1ia - DF

J EDIÇÃO DE HOJE: 160 PÁGINAS


