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I - Abertura da Sessão

II - }"eitura e assinatura da Ata da sessão anterior

In - Leitura do Expediente

OFÍCIOS
N° 968/95 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder

do Bloco Parlamentar (PFLIPTB), comunicando que o Deputado
José Mendonça deixa de fazer parte da CPI destinada a "investigar
denúncias de irregularidades nas entidades de previdência privada".

N° 442/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, Lí
der do PPR, indicando os Deputados do referido partido que inte
grariío a Comissão Especial destinada a analisar a PEC n° 46191
que "introduz modificações na estrutura policial".

N° 443/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, Lí
der do PPR, indiclndo os Deputados do referido partido que inte
grariío a Comissão Externa destinada a "acompanhar os
procedimentos relativos à demarcação das terras indígenas e as
questões decorrentes deste processo".

~ 444195 - Do Senhor Deputado Francisco Domelles, Líder
do PPR, indicando os Deputados do referido partido que integrarão a
Comissão Especial destinada a analisar a PEC n° 41/91 que "dá nova
redação ao parágrafo 4° do artigo 18 da Constituição Federal".

N° 457/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles,
Líder do PPR, indicando os Deputados do referido partido que
integrarão a Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer à
PEC n~/95, que "altem o art. 178 da Constituição Federal" (embarca
çãonacionaI, navegação de cabctagem e de interior).

N° 525195 - Do Senhor Deputado Odehno Leão, Líderdo PP, in
dicando seu nome como suplente em substituição ao Deputado Raul Be
lémpala integrar a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

N° 1/95 - Do Senhor Deputado Hermes ParcianelIo, Pre
sidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
vestigar a arrecadação e destinação da verba referente a direitos
autorais, principalmente no que se refere à atuação do Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD", comunicando a

instalaçãodareferida Comissão, bemcomo, a eleiçãodo Presiden
teedos Vice-Presidentes.

REQUERIMENTO
- Do Senhor Deputado Amaral Netto, referente ao Pro

cesso nO 95/115708 (licença de mandato).

ERRATA

(Repub1ica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presi
dente.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI W 942, DE 1991
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Regulamenta o artigo 11 da Constituição Fe·
deral que trata da eleição do representante dos
empregados nas empresas e dá outras providên
cias. (Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.313, de 1989.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI W 942, DE 1991
(Do Sr. Aldo Rebelo) ."t: _~

Regulamenta o artigo 11 da Constituição Federal que
trata da eleição do representante dos empregados nas em·
presas e dá outras providências. (Apense-se ao Projeto de Lei
nO 4.587, de 1994.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 1.064, DE 1991
(Do Sr. Roberto Jefferson)

Regulamenta parte do parágrafo 4° do arti
go 199 da Constituição da República Federativa do
Brasil, relativamente à coleta, ao processamento e
à transfusão de sangue e a seus derivados, estabe
lece o ordenamento institucional indispensável à
execução adequada dessas atividades e dá outras
providências. (Apense-se ao Projeto de Lei nO 361,
de 1991.)
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PROJETO DE LEI N° 1.064, DE 1991
(Do Sr. Roberto Jefferson)

Regulamenta parte do parágrafo 4° do artigo
199 da Constituição da República Federativa do Bra
sil, relativamente à coleta, ao processamento e à
transfusão de sangue e a seus derivados, estabelece o
ordenamento institucional indispensável à execução
adequada dessas atividades e dá outras providências.
(À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.)

~ .' li

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 1.481, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Altera o artigo 83 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, proibindo a
concessão de liberdade condicional ao condenado por
tráfico ilícito de entorpecentes. (Apense-se ao Projeto
de Lei nO 1.211, de 1991.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 1.481, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Altera o artigo 83 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, proibindo a
concessão de liberdade condicional ao condenado por
tráfico ilícito de entorpecentes. (À Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 1.569, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Determina a obrigatoriedade de constar nos rótu
los de bebidas alcoólicas advertência de prejudicialidade
à saúde. (Apense-se ao Projeto de Lei n° 966, de 1988.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI W 1.569, DE 1991
(Do Sr. Jacks:)n Pereira)

Determina a obrigatoriedade de constar nos
rótulos de bebidas alcoólicas advertência de prejudi
cialidade à saúde. (Às Comissões de Seguridade Social
e Família; Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, e de Constituição e Justiça e de Redação (art 54)
- art. 24, n.)

Onde se lê:

PROJETO DELEIN°I.604, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe ~breprazo de utilização de livros di
dáticos e dá outras providências. (Apense-se ao Proje
to de Lei n° 503, de 1991.)

Leia-se:
PROJETO DE LEI W 1.604, DE 1991

(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre prazo de utilização de li
vros didáticos e dá outras providências. (Às
Comissões de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
art. 24, lI.)

PROJETO DE LEI N° 1.638, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Proíbe propaganda de tabaco na televisão nos
horários que determina. (Apense-se ao Projeto de Lei
n° 724, de 1991.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 1.638, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Proíbe propaganda tie tabaco na televisão nos
horários que determina. (As Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art 54) - art 24, lI.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 1.%3, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Acrescenta parágrafo único ao artigo 1° da La nO
8.072, de 25 dejulho de 1990, que dispõe sobre os crimes
hediondos. (Apense-se ao Projeto de Lei n° 459, de 1991.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 1.%3, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Acrescenta parágrafo único ao artigo 1° da Lei
nO 8.072, de 25 de j,!lho de 1990, que dispõe sobre os
crimes hediondos. (A Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 1.982, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre o financiamento do setor de turis·
mo pelos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, Nordeste e Centro·Oeste. (Às Comissões de
Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Inte
rior; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (art 54) - art 24, 11.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI W 1.982, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre o financiamento do setor de turis
mo pelos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, Nordeste e Centro·Oeste. (Às Comissões de
Desenvolvimento Urbano e Interior; de Finanças e Tri
butação; e de Constituição e Justiça e de Redação (art
54) - art. 24. lL)

Onde se lê:
PROJETO DE LEI W 2.230, DE 1991

(Do Sr. Jackson Pereira)

Dá nova redação ao artigo 32 da Lei n° 7.537, de
2 de setembro de 1985, que"dispõe sobre o cheque e dá
outras providências". (Apense-se ao Projeto de Lei n°
1.029, de 1991.)
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PROJETO DE LEI N° 2.230, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dá nova redação ao artigo 32 da Lei nO 7.537,
de 2 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o che
que e dá outras providêucias". (Às Comissões de Eco
nomia, Indústria e Comércio; e de Constituição e Justiça
e de Redação (arl54) - arl 24, IL)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 2.274, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre direitos de aposentados e pensio
nistas que sejam idosos e excepcionais, segurados da
Previdência SociaL (Apense-se ao Projeto de Lei n°
536, de 1991.)

Leia-se
PROJETO DE LEI N° 2.274, DE 1991

(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre direitos de aposentados e pensio
nistas que sejam idosos e excepcionais, segnrados da
Previdência SociaL (Às Comissões de Seguridade So
cial e Família; e de Constituição e Justiça e de Redação
(arl54) - arl24, IL)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 2.419, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Modifica a redação do artigo 1° da Lei nO
8.072, de 25 de julho de 1990, que define os crimes he
diondos. (Apense-se ao Projeto de Lei nO 459, de 1991.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.419, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Modifica a redação do artigo r da Lei nO 8.072,
de 25 de julho de 1990, que define os crimes hediondos.
(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.963, de 1991.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 2.643, DE 1992
(Do Sr. Valdenor Guedes)

Acrescenta parágrafo SO ao artigo 462 da Con
solidação das Leis do Trabalho. (Apense-se ao Projeto de
Lei nO 528, de 1991.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.643, DE 1992
(Do Sr. Valdenor Guedes)

Acrescenta parágrafo SO ao artigo 462 da Con
solidação das Leis do Trabalho. (Às Comissões de
Trabalho, de Administração e SelViço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (arl 54) - art. 24,
11.)

PROJETO DE LEI N° 2.650, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre a forma de atuação das administra
doras de ooDSÓrcios. (Apense-se ao Projeto de Lei n°
1.942, de 1991.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.650, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre a f0I"1l!a de atuação das adminis
tradoras de oonsórcios. (As Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Economia,
Indústria e Comércio; e de Constituição e Justiça e de
Redação ( arl54) - arl 24, IL)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 2.732, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre prazo de oompensação de cheques e
documentos. (À Comissão Especial do Sistema Financeiro.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.732, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre prazo de compensação de cheques e
documentos. (Às Comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, n.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI W 2.924, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Autoriza a abertura de oontas de depósitos
bancários, em moeda estrangeira, para embaixadas,
consulados e diplomatas estrangeiros. (À Comissão
Especial do Sistema Financeiro.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.924, DE 1992
(Do Sr. JacksonPereira)

Autoriza a abertura de contas de depósitos
bancários, em moeda estrangeira, para embaixadas,
consulados e diplomatas estrangeiros•. (Às Comissões
de Economia, Indústria e Comércio; de Finanças e Tri
butação; e de Constituição e Justiça e de Redação (arl
54) - art. 24, IL)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.252, DE 1992
(Do Sr. Salatiel Catvalho)

Proíbe a exibição de fdmes ou programas de
televisão com cenas de sexo e nudez e dá outras pro
vidências. (Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.453, de
1991.)
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PROJETO DE LEI N° 3.252, DE 1992
(Do Sr. Salatiel Carvalho)

Proíbe a exibição de fIlmes ou programas de
televisão com cenas de sexo e nudez e dá outras pro
vidências. (Às Comissões de Educação, Cultura e Des
porto; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Infônnática; e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24,IL)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.334, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Denomina "Aeroporto Internacional Ulysses
Guimarães" o aeroporto internacional localizado na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. (Apense
se ao Projeto de Lei nO 3.323, de 1992.)

Leia-se:
PROJETO DE LEI N° 3.334, DE 1992

(Do Sr. Jackson Pereira)

Denomina "Aeroporto Internacional Ulysses
Guimarães" o aeroporto internacional localizado na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. (Às Co
missões de Educação, Cultura e Desporto, e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,n.)

(Republica-se por ter saído com incorreções no DCN, de
18-2-93, página 3963, coluna 2.)

Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.427, DE 1992
(Do Sr. Rodrigues Palma)

Altera a Lei nO 8.078, de 11 de dezembro de
1990, que "dispõe sobre a I.Jroteção do consumidor, e
dá outras providências" • (As Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, n.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 3.427, DE 1992
(Do Sr. Rodrigues Palma)

Altera a Lei nO 8.078, de 11 de setembro de
1990, que "dispõe sobre a I.Jroteção do consumidor, e
dá outras providências" • (As Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,n.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.631, DE 1993
(Do Sr. Jackson Pereira)

Determina a veiculaçãp, pelas emissoras de ra
diodifusão de sons e imagens, semanalmente, de um
fIlme longa-metragem e, trimestralmente, de um fil·
me inédito, ambos de produção nacional.) (Apense-se
ao Projeto de Lei nO 2.707, de 1992.)

PROJETO DE LEI N° 3.631, DE 1993
(Do Sr. Jackson Pereira)

Determina a veiculação, pelas emissoras de ra
diodifusão de sons e imagens, semanalmente, de um
fdme longa-metragem e, trimestralmente, de um fil
me inédito, ambos de produção nacionaL (Às Comis
sões de Educação, Cultura e Desporto; de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Infonnática; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24. n.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.789. DE 1993
(Do Sr. Osório Adriano)

Altera disposições da Lei nO 8.171, de 17 de ja
neiro de 1991, que dispõe sobre a política agricola,
estabelecendo a equivalência em produto dos valores
pecuniários transacionados nas operações de crédito
rural relativas ao custeio. (Apense-se a Projeto de Lei
nO 3.646, de 1993.)

Leia-se:
PROJETO DE LEI N° 3.789, DE 1993

(Do Sr. Osório Adriano)

Altera disposições da Lei nO 8.171, de 17 deja
neiro de 1991, que dispõe sobre a política agricola,
estabelecendo a equivalência em produto dos valores
pecuniários transacionados nas operações de crédito
rural relativas ao custeio. (Às Comissões de Agricultu
ra e Politica Rural; de Finanças e Tributação, e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.845, DE 1993
(Do Sr. Zaire Rezende)

CoooxIe incentivo fiscal para a pe.<ma juridica que
contratar menor de 18 anos, em programa de iniciação ao
trabalho. (Apense-se aoProjeto deLei n°3.581, de 1993.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 3.845, DE 1993
(Do Sr. Zaire Rezende)

Concede incentivo fIScal para a pessoa jurídica
que contratar menor de, 18 anos, em programa de
iniciação ao trabalho. (As Comissões de Seguridade
Social e Família; de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público; de Finanças e Tributação, e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,.n.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.900, DE 1993
(Do Sr. Luiz Gushiken)

Revoga dispositivo da Lei nO 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que"dispõe sobre a Política e as Jns.
tituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras providên
cias". (Apense-seao Projeto de Lei nO 1.251, de 1991.)
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PROJETO DE LEI N° 3.900, DE 1993
(Do Sr. Luiz Gushiken)

Revoga dispositivo da Lei nO 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que"dispõe sobre a Política e as Ins
tituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras providên
cias". (Às Comissões de Finanças e Tributação; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)- art. 24, li.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.950, DE 1993
(Do Sr. Paulo Bernardo)

Dispõe sobre sistema de segurança na instala
ção de tanques de armazenamento de combustíveis
em todo o território nacionaL (Apense-se ao Projeto
de Lei n° 3.000, de 1992.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 3.950, DE 1993
(Do Sr. Paulo Bernardo)

Dispõe sobre sistema de segurança na instala
ção de tanques de armazename~tode combustíveis
em todo o território nacionaL (As Comissões de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Mi
nas e Energia; e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, IL)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 3.992, DE 1993
(Do Sr. Zaire Rezende)

Altera a legislação do imp~to de renda para
restabelecer a dedução dos tributos e contribuições
pelo regime de competência. (Apense-se ao Projeto de
Lei n° 3.985, de 1993.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 3.992, DE 1993
(Do Sr. Zaire Rezende)

Altera a legislação do imposto de renda para
restabelecer a dedução dos tr!butos e contribuições
pelo regime de competência. (As Comissões de Finan
ças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, IL)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI W 4.027, DE 1993
(Do Sr. Paulo Paim)

Estabelece normas para a determinação dos
índices de reajustes aplicáveis às tarifas públicas fe
derais. (Apense-se ao Projeto de Lei nO 2.838, de 1992.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI W 4.027, DE 1993
(Do Sr. Paulo Paim)

Estabelece normas para a determinação dos
índices de reajustes aplicáveis às tarifas públicas fe
derais. (Às Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 5f1.) - art. 24, lI.)

PROJEfO DE LEI W 4.063, DE 1993
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre a comercialização, por remessas
postais, de bens de origem estrangeira, adquiridos sob o
regime aduandro especial da Zona Franca de Manaus.
(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.453, de 1992.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 4.063, DE 1993
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre a comercialização, por remessas
postais, de bens de origem estrangeira, adquiridos
sob o regime aduaneiro especial da Zona Franca de
Manaus. (Às Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio; Finanças e Tributação; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (art. 54) - art. 24, li.)

Onde se lê:

PROJEfO DELEIW 4.064, DE 1993

(Do Sr. Osório Adriano)

Dispõe sobre a emissão de cheques e seus prazos de
validade. (Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.025, de 1993.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 4.064, DE 1993
(Do Sr. Osório Adriano)

Dispõe sobre a emissão de cheques e seus pra
zos de validade. (Às ComissÕes de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças ~ Tributação; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, li.)

Onde se lê'

PROJETO DE lEI W 4.109, DE 1993
(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 547193

Dispõe sobre a importação de bens usados e dá'
outras providências. (Às Comissões de Economia, Indús
tria e Comércio; e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54)- art. 24, IL)

Leia-se:

PROJEfO DE LEI N° 4.109, DE 1993
(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 547193

Dispõe sobre a }mportação de bens usados e Já
outras providências. (As Comissões de Defesa do ConsU
midor, Meio Ambiente e Minorias (Audiência); de Econo
mia, Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, li.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.111, DE 1993
(Do Sr. Édison Andrino)

Altera o inciso UI do artigo 106 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Beneficios da Previdência Social e dá ou
tras providências". (Apense-se ao Projeto de Lei n°
3.570, de 1993.)



7818 Quarta-feira 3 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 4.111. DE 1993
(Do Sr. Édison Andrino)

Altera inciso lU, do artigo 106 da Lei nO 8.213,
de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos
de Beneficios,da Previdência Social e dá outras pro
vidências". (As Comissões de Seguridade Social e Fa
m1lia; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)
- art. 24. lI.)

IV - Pequeno Expediente
IVO MAINARDI - Inexistência de justificativa válida para

a concessão de isenção do pagamento de tributos e templos reli
giosos. partidos políticos e entidades sindicais.

GONZAGA PATRIOTA -Implantação da Ferrovia Trans
nordestina. Artigo ''Transnordestina: uma prioridade", de autoria
do Senador Carlos Wilson. publicado no Jornal do Commercio.

JAIR BOLSONARO - Inocorrência, no Brasil. de elemen
tos objetivos consubstanciadores da efetiva soberania nacional.

NILSON GmSON - Transcurso do primeiro aniversário de
falecimení9 do piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna.

OLAVIO ROCHA - Descumprimento, pela Eletronorte. de
compromisso de pagamento de indenizações decorrentes da inun
dação de áreas para formação do reservatório da Hidrelétrica de
Tucumí. no Estado do Pará.

HAROLDO LIMA - Repúdio à demissão. pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, do Sr. José Machado Sobrinho da di
retoria da Petrobrás. Asseguramento na Constituição brasileira da
livre manifestação do pensamento.

LUCIANO ZICA - Ausência de democracia no tratamento
dispensado pelo Governo à liberdade de expressão. Repúdio à de
missão, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. do Sr. José
Machado Sobrinho da diretoria da Petrobrás. Carta aberta aos Par
lamentares assinada pela Federação Única dos Petroleiros - FUP.

CARLOS MOSCONI - Inconveniência de pretendida pri
vatização da Companhia Vale do Rio Doce.

MELQUIADES NErO - Importância da implantação da
Hidrovia Tocantins-Araguaia para o desenvolvimento de Xam
bioá, Estado do Tocantins. Agradecimento ao Governador Siquei
ra Campos pelo apoio dispensado aos projetos voltados para o
Município.

ADROALDO SlRECK - Inconsistência de críticas ao Pla
no ReaL Aumento do consumo de alimentos em decorrência da
transferência de recursos para a população mais carente.

ADHEMAR DE BARROS FILHO - Conveniência da re
jeição da Proposta de Emenda à Constituição nO 19, de 1995, sobre
duração de mandato de Prefeitos e de Vereadores a serem eleitos
em 1996.

FEU ROSA - Expectativa de recuperação da Radiobrás
com a nomeação do ex-Deputado Maurílio Ferreira Lima para a
presidência da empresa.

EURÍPEDES MIRANDA - Impossibilidade de expansão
socioeconômica de Rondônia em razão das reservas indígenas e
ecológicas existentes no Estado. Compatibilização das reservas in
dígenas com o número de índios em cada Unidade da Federação.

HUGO LAGRANHA - Inércia governamental em relação
aos problemas nacionais.

UBALDO CORRÊA - Possíveis repercussões do novo sa
lário no nível de emprego no oeste do Estado do Pará. Necessida
de de implantação de projetos de desenvolvimento na região.

EDINHO BEZ - Conveniência da adoção, pelas autorida
des governamentais, de providências para combate â escalada da

violência nas estradas brasileiras. Urgente elaboração, pelo Con
gresso Nacional, de lei inibidora da formação de quadrilhas espe
cializadas em assaltos a motoristas de caminhão.

LUIZ C,&~OS HAULY - Reformulação do Estado brasi
leiro. Apoio às propostas de reforma constitucional.

ARNALDO FARIA DE SÁ (pela ordem) - Homenagem
prestada ao orador pelo Sindicato dos Empregados em Saúde de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

PAULO ROCHA - Inexistência de motivos para as come
morações do Dia do Trabalho no Brasil.

CÁSSIO CUNHA LIMA - Retomada, pelo Ministério do
Planejamento e Orçamento, dos trabalhos do Programa de Ação
Social em Saneamento, - PROSEGUE.

CARLOS CARDINAL - Urgência na adoção de medidas
governamentais em defesa da triticultura nacional.

SALoMÃo CRUZ - Importância do Sistema de Proteção
da AmazÔnia - SIPAM na avaliação dos recursos naturais da re-
gião e no seu manejo auto-sustentável. '

CHICO VIGILANTE (pela ordem) - Denúncia veiculada
no jornal Folha de S. Paulo sobre posse de suplentes para exercí
cio do mandato pelo período de um dia para percepção do salário
de parlamentar.

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Oportuna apreciação
pela Mesa da denúncia apresentada pelo SI. Deputado Chico Vigi
lante.

FERNANDO ZUPPO - Conveniência da retirada, pelo Go
verno Federal das propostas de emendas constitucionais referentes
à reforma da Previdência Social.

CANDINHO MATIOS - Precariedade do sistema de saúde
pública brasileira. Urgente socorro da Prefeitura do Rio de Janeiro
ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

RONIVON SANTIAGO - Urgente necessidade de pavi
mentação das Rodovias BR-317 e BR-364. Impactos no processo
de desenvolvimento do País com a construção da Rodovia Trans
continental Brasil/Pem.

MAX ROSENMANN - Desenvolvímento do Estado do Pa-
raná.

JOSÉ CARLOS LACERDA - Escolha, pela Telecomunica
ções do Rio de Janeiro S.A., de funcionários de carreira para com
posição de diretoria da empresa.

FAUSTO MARTELLO - Retrospecto das atividades de
senvolvidas pelo orador na presente Legislatura.

LAEL VARELLA - Ocorrência de cerceamento de direitos
com a não-antecipação da publicação dos nomes de fazendas rela
ciouadas para desapropriação.

NEY LOPES - Carta do orador à revista Veja com esclare
cimentos sobre viagem de Comissão Especial de parlamentares ao
exterior durante a Semana Santa de 1992.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Inconveniência do fechamento,
pelo Banco do Brasil, de agências em pequenos minicípios das re
giões Norte e Nordeste.

RENATO JOHNSSON - Elogio à ação de policiais em se
qüestro ocorrido no Município de Marechal Cândido Rondon, Es
tado do Paraná.

PAES LANDIM - Discurso proferido pelo Sr. Nelson Pei
xoto Freire, Presidente da Associação Brasileira da Indústria Elé
trica e Eletrônica ao ensejo da abertura dos trabalho da ABINEE
TEC'95.

v - Grande Expediente

ARNALDO FARIA DE SÁ - Razões determinantes da
conveniência de rejeição da proposta de reforma da Previdência
Social preconizada pelo Governo.
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PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convocação dos Deputa
dos a plenário para registro de presença.

PAULO PAIM (pela ordem) - Esclarecimento sobre a au
toria do projeto de lei de reajuste do salário mínimo para 100 reais
sancionado pelo PreSIdente da República. Discussão, no Congres
so Nacional, de projeto de lei que eleva o valor do salário mínimo
nacional a montante equivalente ao vigente nos países integrantes
do Mercosul. Ocorrência de manifestações em âmbito nacional
contra as reformas constitucionais propostas pelo Governo. Efeitos
da política de juros praticada pelo Governo Federal.

SARNEY Fll..HO (pela ordem) - Reativação do programa
de distribuição gratuita de leite. Conveniência da retirada, pelo
Governo, da proposta de refmIDa da Previdência. Apoio às mu
danças constitucionais necessárias à estabilidade do Plano Real.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Convocação dos Deputa
dos a plenário para registro de presença.

LINDBERG FARIAS (pela ordem) - Repúdio à demissão,
pelo Presidente Fernando Henrigue Cardoso, do Sr. José Machado
Sobrinho da Diretoria da Petrobrás. Correspondência do Sr. José
Machado Sobrinho sobre motivos da demissão.

VI - Ordem do Dia

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 4-B, de 1995, que
altera o § 2° do art. 25 da Constituição Federal.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para retirada da matéria de pauta.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados ARNALDO MADEIRA, VILMAR
ROCHA, SANDRA STARLING, MIRO TEIXEIRA, FRANCIS
CO DORNELLES, MARQUINHO CHEDID, ADELSON SAL
VADOR, ANDRE PUCCINELLI, INÀCIO ARRUDA,
ODELMO LEÃO, LUIZ CARLOS SANTOS, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, MIRO TEIXEIRA.

P~IDENIE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
SERGIO CARNEIRO (pela ordem) - Pedido de verificação

de votação. Declaração, pela bancada do PDT, de obstrução parla
mentar.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Deferimento de pedido de
verificação de votação formulado pelo Deputado Sérgio Carneiro.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento os Srs. Deputados SANDRA STARLING, ARNAL
DO MADEIRA, ODELMO LEÃO, FRANCISCO DORNELLES,
ANDRÉ PUCCINELLI, INÁCIO ARRUDA, ODELMO LEÃO.
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ADELSON SALVADOR, SANDRO
MABEL, MARQUINHO CHEDID, ODELMO LEÃO, ANDRÉ
PUCCINELLI, SARNEY FILHO, GERSON PERES, ANTÔNIO
CARLOS PANNUNZIO, NESTOR DUARTE, MIRO TEIXEI
RA, ROMMEL FEIJÓ, EDSON QUEIRÓS, GERMANO RIGOT
TO, SANDRO MABEL, SAQNDRA STARLING, MIRO
TEIXEIRA, UBALDINO JUNIOR, ADELSON SALVADOR,
SOCORRO GOMES, FÉLIX MENDONÇA, FRANCISCO DOR
NELLES, SANDRO MABEL, MIRO TEIXEIRA, SANDRA
STARLING, ADELSON SALVADOR, INACIO ARRUDA, AR
NALDO MADEIRA, ODELMO LEÃO, GEDDEL VIEIRA
LIMA, JOSÉ MACHADO, SANDRA STARLING, ANTÔNIO
JORGE.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Rejeitado o requerimento.
Usaram da palavra, p!-ra registro de voto, os Srs. Deputados

PEDRO WILSON, ZULAIE COBRA.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento

para adiamento, por dez sessões, da discussão da Proposta de

Emenda à Constituição nO 4-B de 1995. Rejeitado.
Usaram da palavra para encaminbamen~toda votação os Srs.

Deputados ARNALDO MADEIRA, INOCENCIO OLIVEIRA,
MIRO TEIXEIRA, UBALDINO JUNIOR, ESTHER GROSSL

Usou da palavra para dicussão da matéria o Sr. Deputado
DOMINGOS DUTRA.

INOCÊNCIO OLNEIRA (pela ordem) - Retificação de
voto.

Usaram da pa.!avra pela ordem,para registro de voto, os Srs.
Deputados CLEONANCIO FONSECA, RICARDO GOMYDE.

ANTÔNIO BRASIL (Pela ordem) - Aviso aos membros da
Comissão que analisa a Proposta de Emenda à Constituição n° 5,
de 1995, sobre prazo para reinício dos trabalhos.

WALOOMIRO FlORAVANIE (pela 0Irlem)-Registro de vct.o.
Usaram da p'alavra para discussão os Srs. Deputados SAR

NEY FILHO, JOSE MACHADO.
PAD,RE ROQUE (pela ordem) - Registro de voto.
JOSE FRITSCH (pela ordem) - Reclamação sobre procedi

mento adotado pela Presidência da Mesa concernente ao tempo
destinado aos oradores para discussão da matéria.

PRESIDENTE (Beto Mansur) - Resposta ao Deputado José
Fritsch.

Usaram da palavra pela ordem, par:a registro de voto, os
Srs. Deputados SARAIVA FILIPE, JOSÉ CARLOS SABÓIA,
AGNELO QUEIROZ, ANTÔNIO GERALDO, JAYME SANTA
Nt-, ANTONIO JOAQUIM, HERCULANO ANGHINETTI,
SERGIO NAYA.

Usou da palavra para Discussão o Sr. Deputado HERCU
LANO ANGHINETTI.

ANTÔNIO BRASIL (pelo ordem) - Aviso aos Parlamenta
res integrantes da Comissão que analisa a Proposta de Emenda à
Constituição n° 5, de 1995, sobre reunião dia 3 do corrente, às 9
horas.

Usou da palavra para discussão o Sr. Deputado INACrO
ARRUDA.

Usaram da palavra pela ordem, durante a discussão, os Srs.
Deputados SARNEY FILHO, INÁCIO ARRUDA.

FREIRE JÚNIOR (Pela ordem) - Registro de voto.
Usar~ da pal~vra para discussão os Srs. Deputados FEU

ROSA, JOSE MAURICIO.
FERNANDO GOMES (pela ordem) - Registro de voto.
Usaram da palavra para discussão os Srs. Deputados LU

CIANO PIZZATTO, NILSON GIBSON, PAULO CORDEIRO,
LUCIANO ZICA, ANTÔNIO KANDIR, AIRTON DIPP, ANTÔ
NIO CARLOS PANNUNZIO, GILNEY VIANA.

Usou qa palavra, pela ordem, durante a discussão, o Sr. De
putado ANTONIO KANDIR.

Usaram da palavra para discussão os Srs. Deputados JÚLIO
REDECKER, ANIVALDO VALE.

PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Encerramento da discus-
são.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tranferência da votação
da Proposta de Emenda à Constituição nO 4, de 1995, para a Or
dem do Dia de 3 de maio do corrente.

Apresentaram proposições os Srs. Deputados JAIR BOL
SONARO, MARQUINHO CHEDID E OU1ROS; ELTON ROH
NELT, ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO E OUTROS, SANDRA
STARLING, ADYLSON MOTTA E OUTROS, JACKSON PE
REIRA E OUTROS. CUNHA BUENO, AUGUSTO VIVEIROS,
ALDO REBELO, ALEXANDRE SANTOS, ANA JÚLIA, RI
CARI)b HERÁCLIO, RIVALDO MACARI, MARISA SARRA
NO,VALDEMAR COSTA NETO.
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VII - Encerramento

2 - ATOS DO PRFSIDENTE
a) Exonerações: Adilson CecHio Tibaldi, Adriana Venuto

Castro, Andréa da Cunha Leal, Edimar Ferreira Paz, Leon Denizar
Conte.

b) Nomeação (Tornar sem efeito): Carlos Roberto Marassi,
Leopoldo Gonçalves Júnior.

c) Nomeações: Adilson Cecílio Tibaldi, Andréa da Cunha
Leal, Cláudia Mara Teixeira de Oliveira, Divino de Oliveira Sales,
Edimar Ferreira Paz, Gil Guerra Pereira, Itamar Paulo de Souza,
José Carlos Campos Hidalgo, José Diogo Drumond Filho, José
Waldemir Alves de Moura, Leon Denizar Conte.

d) Designações: Adélio Rodrigues Soares, Maria da Graça
Rocha, Salustiano Mesquita Pinto e José Otávio Praxedes da Silva.

3-DIVERSOS

a) Coordenação de Seleção e Treinamento, Editais n"s 41 e
42, de 1995.

COMISSÕES

4 - DISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In

formática n° 10/95, em 2-5-95.
b) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias, n° 12195, em 2-5-95.

5 - REDISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia, Indústria e Comércio, n° 4/95,

em 2-5-95.

6-MESA

7 - LÍDERES E VICE.LIDERES

8-COMlSSÕES

Ceará

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Costa Ferreira - PP; Domingos
Dutra-PT.

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - BlocdPFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá - PP;
Ciro Nogueira - Bloccv'PFL; Felipe Mendes - PPR.

Rio Grande do Norte

PMDB.

Ata da 50a Sessão, em 2 de maio de 1995
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 10 Vice-Presidente;

Beta Mansur., 2 0 Vice-Presidente

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PTB; Elton Rohnelt - Bloco/PSC;
Francisco Rodrigues - Bloco/PSD.

Amapá

Antonio Feijão - BlocdPTB; Eraldo Trindade - PPR; Fáti
ma Pelaes - BlocdPFL..

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil
PMDB; Elcione Barbalho - PMDB; Gerson Peres - PPR.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - BlocdPFL; Car
los da Carbras - Bloco/PFL; Euler Ribeiro - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
-BlocdPL.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Çhicão Brígi
do-PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior-

Augusto Viveiros - Bloco/PFL; Betinho Rosado - Blo
cdPFL; Carlos Alberto - Bloco/PFL; Cipriano Correia - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloccv'PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloccv'PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco/PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco/PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco/PSB.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco/PSC; Benedito de Lira - Blo
cdPFL: Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco/PMN;
Carlos Magno - Bloccv'PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR.



Maio dê:t995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 3 7821

rior.

Brasília, 25 de abril de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, os Deputados: JAIR BOLSONA
RO, WELSON GASPARINI e FAUSTO MARTELLO, como ti
tulares, e JARBAS LIMA, ROGÉRIO SILVA e JÚLIO
REDECKER, como suplentes, para integrarem a Comissão Espe-

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 181 Senhores Deputados.

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-

Brasília. 26 de abril de 1995Ofício n" 442/95

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Paulo . ,
Gouvea - BlocoIPFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon
- PDT; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Esther Grossi --'PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto
PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel
Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Blo
co'PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel- PMDB; Renan Kurtz
PDT; Telmo Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson
Branco - PMDB; Wilson Cign~chi - PMDB; Veda Crusius 
PSDB.

II-LEITURADAATA

O SR. LUís CARLOS HAULY, servindo como 2° Secre
tário procede à leitura da ata da sessão antecedente. a qual é, sem
observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. IVO MAINARDI, servindo como l° Secretário,
procede à leitura do seguinte

lU - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

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

Ofício nO 968-L-Bl. Parlam.l95

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex" que o Deputado JOSÉ MENDONÇA

BEZERRA, deixa de fazer parte, na condição de Membro Titular.
da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a "investigar de
núncias de inegularidades nas entidades de previdência privada".

Outrossim indico para a reiterada vaga o DeputaJo HERÁ
curo FORTES.

Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex" os protes
tos de meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar.

Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, Líder do PPR,
nos seguintes termos:

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT•.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Chico
Vigilante - PT.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir - PSDB; Arnaldo Faria de Sá - PPR; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco'PFL;
Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Da
niel- PT; Celso Russomanno - PSDB; COl-auci Sobrinho - Blo
co'PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - PDT; Delfim Netto
PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco'PTB; Edinho Araújo - PMDB;
Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo 
PDT.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco'PFL; Affonso Camargo - Blo
co'PFL; Alexandre Ceranto - BlocoIPFL; Basílio Villani - PPR;
Chico da Princesa - PDT; Dilceu Sperafico - PP; Elias Abrahão 
PMDlJ.i,Flávio Aros - PSDB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - BlocoIPFL; Benito
Gama - BlocoIPFL; Beto Lelis - BlocoIPSB; Cláudio Cajado 
Bloco'PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB;
Eujácio Simões - BlocoIPL; Félix Mendonça - BlocoIPTB; Fer
nando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB.

Minas Gerais

Aécio Neves -'- PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; AntÔ
nio do Valle - PMDB; Aracely de Paula - BlocolPFL; Bo

nifácio de Andrada- Bloco/~; Carlos Melles
BlocolPFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta
PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa- PSDB;
Eliseu Resende - BlocoIPFL; Fernando Diniz - PMDB;

Francisco Horta - BlocolPL; Genésio Bernardino - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador- BlocoIPSB; Feu Rosa - PSDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PP; Alexandre Cardoso - BlocoIPSB;
Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - BlocoIPL; Arolde de
Oliveira - BlocolPFL; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana
- PT; Cidinha Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson
Ezequiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda
- PPR; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Blo
co'PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPR;
Francisco Silva - PP.
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cial "destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição n°
46, de 1991, do Dep. Hélio Bicudo e outros. que "introduz modifi
cações na estrumra policial".

Atenciosamente, - Deputado Francisco Dornelles. Líder
doPPR.

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, indico-me como representante

do Partido Progressista - PP, na qualidade de Suplente, junto à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em substituição
ao Deputado RAUL BELÉM.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado OdeImo Leão.

Do Sr. Deputado Hermes Parcianello, Presidente da Comis
são Parlamentar de Inquérito com a Finalidade de Investigar a Ar
recadação e Destinação de Verba referente a Direitos Autorais,
principalmente no que se refere a Atuação do Escritório Central de
AlTecadação e Distribuição - ECAD, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, o Sr. Deputado PAULO BAUER,
como titular e os Deputados ANIVALDO VALE, ENIVALDO
RIBEIRO ~ RICARDO IZAR como suplentes para integrarem a
Comissão Especial, destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda Constitucional n° 7, de 1995, do Poder Executivo, que
"altera o art. 178 da Constituição Federal"(embarcação nacional
navegação de cabotagem e de interior). Em substituição aos Depu
tados JOSÉ CARLOS LACERDA (titular), MELQUÍADES
NETO, SIMÃO SESSlM e a Deputada ALZIRA EWERTON (su
plentes).

Cordialmente, - Deputado Francisco Dornelles.
Defiro.
Em 2-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado OdeImo Leão, Líder do PP, nos seguin

tes termos:

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Pro~ssistaReformador - PPR, os Deputados: BENEDITO GUI
MARÃES e CARLOS AIRTON, como titulares e suplentes, res
pectivamente, para integrarem. a Comissão Externa "destinada a
acompanhar os procedimentos relativos à demarcação das telTas
indígenas e as questões decorrentes deste processo."

Atenciosamente. - Deputado Francisco Dornelles. Líder
doPPR.

Ofício nO 444195 Brasília, 26 de abril de 1995

Senhor Presidente.
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progr:essista Reformador - PPR, os Deputados: TELMO KIRST,
BASÍLIO VlLLANI e GERSON PERES, como titulares, e FELI
PE MENDES, CLEONÂNCIO FONSECA e HUGO BIEHL
como suplentes, para integrarem a Comissão Especial "destinada a
apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nO 41, de 1991, do
Dep. César Bandeira e outros, que "dá nova redação ao parágrafo
4° do artigo 18 da Constituição Federal".

Atenciosamente, - Deputado Francisco Dornelles

Brasília, 27 de abril de 1995Of. nO 991/95-Pres.

Excelentíssimo Senhor Terceiro Secretário
Senhor Deputado Benedito Domingos,
De ordem do Deputado AMARAL NETTO - PPRlRJ, ve

nho respeitosamente à Mesa, encaminhar seu relatório-atestado as
sinado pelo seu médico o Dr. Raphael Salek Filho que descreve
seu quadro clínico e recomenda a extensão de sua licença por mais
150 (cento e cinqüenta dias). Conforme documento em anexo.

Nestes termos
Pede deferimento
Brasilia, 28 de abril de 1995. - Erasmo Silva, Chefe de

Gabinete.
Defiro. Convoque-se o respectivo Suplente.
Em 2-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

ATESTADO
Atestamos que o(a) Senhor(a) Deputado(a) Federal AMA

RAL NETTO, está enfermo(a) e necessita afastar-se de suas ativi
dades habituais durante (150) dias, a partir de 28-4-95, a fim de
submeter-se a tratamento que exige repouso, em atendimento ao
que determina o § 4°, do art. 4°, do Decreto Legislativo nO 07, de'
1995.

CJ.D.: 434-820-824-862 e 2057.1/0
Brasilia, 28 de abril de 1995. - Dr. Joviniano J. dos San

tos, Cardiologia - (CRM - DF - 1174) - Dr. Luiz H. H. Har
greaves, Médico - (CRM - DF 7704).

RELATÓRIO O SOBRE O DEPUTADO
FIDÉLIS DOS SANTOS AMARAL NETTO
O paciente sofreu acidente de automóvel em 11-12-94, ten

do escoriações, trauma torácico, à esquerda e fraturas: transtrocan
teriana do fêmur direito e bimaleolar cominutiva do tornozelo
direito, Operado em 12-12 sob anestesia peridural contínua e seda
ção. A cirurgia durou 6 horas, transcolTendo dentro da expectativa.

Evoluiu com dor no membro operado e no tórax, que exigiu
analgesia progressiva, e com eventuais picos hipertensivos, decor
rentes de ansiedade que motivou a alta hospitalar precoce no 8° dia
para o domicílio. No 11° dia, como persistisse a dorsalgia aplicou
se corticóide parenteral. No 12° dia surgiu quadro agudo ansioso
delirante, atribuído a interação do corticóide com sedativos,
analgésicos e opiáceo. Passou a ser acompanhado por psiquiatra, a
partir do que houve melhora.

No 13° dia teve perda sero-hemolTágica pela cicatriz cinír
gíca superior, crescendo na cultura cocos. gram +. Iniciou-se a
aplicação de ceftriaxona e amicacina, visando controlar a infecção.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que hoje às 10 horas, foi ins

talada. nesta Casa, a Comissão Parlamentar de Inquérito com a Fi
nalidade de Investigar a AlTecadação e Destinação de Verba
referente a Direitos Autorais, principalmente no que se refere a
Amação do Escritório Central de AlTecadação e Distribuição 
ECAD.

Cumpre-me informar que foram eleitos para Presidente o
Deputado Hermes Parcianello, para 1°, 2° e 3° Vice-Presidentes os
Deputados Carlos Alberto, Paulo Rocha, Eduardo Mascarenhas,
respectivamente, e para Relator foi designado o Deputado Eraldo
Trindade.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência elevados protestos
de consideração e estima. - Deputado Hermes Parcianello, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Amaral Netto, nos seguintes termos:

Brasília, 2 de maio de 1995

Brasília, 26 de abril de 1995

Brasília, 28 de abril de 1995Of.Lid.PP n° 525/95

Ofício nO 457/95

Ofício nO 443/95
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ONDE SE LE:

ONDg SE L;:

No 22° dia fez revisão cirúrgica da ferida, que revelou extensa ne
crose de partes moles, as quais foram excisadas. Inciada a recupe
ração articular.

Em 19-1-95 (39° dia) teve síncope com choque, sendo cons
tatada embolia pulmonar maciça. Foi indicada a embolectomia
com circulação extra-corpórea após conferência médica (alto ris
co: passado de enderma terectomia carotidiana direita em cotejo
com o antecedente de hematória por neoplasia de bexiga, que des
cartou a aplicação de trombolítico). No 2° dia de PO delineou-se
acidente vascular cerebral isquêmico em pequena região do lobo
temporal esquerdo. próximo à cápsula interna, levando a estado de
coma e hemiplegia. Recebeu vasodilatador, suticoagulante, corti
cóide e passou a fazer fisioterapia, obtendo melhora progressiva.
Teve alta no 46° dia de internação (06-3-95), 85° dia do acidente.
estando lúcido. orientado, hemiparético, sendo mantida a anticoa
gulação e intensificada a recuperação motora.

Em 25-3-95, em uso de heparina sub-cutânea, apresentou
melena, com hipotensão arterial, broncoaspiração e hipoxemia que
levaram à regressão parcial da recuperação do AVC. Foi reposto.
ocorrendo melhora hedohemodinâmica, respiratória e gradativa do
nível de consciência. A alta deu-se no 17° dia de hospitalização e
111° dia (pós-acidente).

Em 17-4-95. estando sedado, exibiu nova broncoaspiração.
sendo necessária a re-hospitalização por sete dias, período em que
recebeu antibióticos, hidratação parenteral e fisioterapia respiratória.

Atualmente, reinicia a recuperação física e psíquica, estan
do lúcido, orientado. hemiparético, comunicando-se, com as fim
ções fisiológicas estáveis, com controle esfmcteriano. O programa
de recuperação consta de assistência médica clínica e neurológica.
bem como de fisioterapia motora e de suporte psicoterápico. O
período estimado para a recuperação motora é de cinco (5) meses,
quando deverá estar apto para reassumir as suas atividades parla
mentares. - Dr. Raphael SaJek Filho, Médico (CRM 5207063
8).

PROJETO Dg LEI NO 1 ll&! DE 1991
(DO SR. ROBERTO JEFFERSON)

RIglÃ11llIl1l1 1*1' do ~rtgrafll 4" do Iltlgo 1111 di ConatIuiçIo di Repúblb FedIrI
IM do hal. 1"IIItIIIImert•• COIeIa. lO proce.-nerto •• 1rI1'l1l11110 di MI1QUI ••
.... clerIvadoe, "'beleçe o ordeIlImenlo lIMIIIucIonal~ l lIlllCUÇlo
IdlquldI dnIu lIMdIdn • d6 OWII pI'll'IldInclu.

(A COMlssAo DE CONSTl'T1JIÇAo E JlSST'IÇA E DE REDAçAo)

PRQJETO DE lEI NO 1 481 DE 'P91
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

AI... o artigo 13 do~ rf' 2.848, di 7 di dIambro di 11140 - Código Penar.
prolbinclo I cone....o di IberdIdI concIclonal ao concIeIlIcb por trillco Wlclo di
ent~".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.21 f, DE 1991)

~:

pROJETO DE LEI NO 1.481, DE IPil
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

AI.,.. o Iltlgo 13 do~ rf' 2.1148, da7 di dIambro dllll4O· Códlgo Penal,
proibindo I concetIIo di IberclIdI concIcionIl lO COIldInado por trt1lco "clo di
entorpec:anl".

(A COMIS8AO DE CONST1TUlçAo E JUSTIÇA E DE ftEDAÇAo.)

PROJETO pE LEI NO ,se9 pE 1991
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

Dltermill a obr1galorledlde di constar llOI nlIulo1 di bebidal IlcoOllCal .cMrttnc:ie
dll"iUdlCtallclldllHildI.

(APENSE-5E AO PROJETO DE LEI NO 1lSe, DE 1&88)

PftOJEIO DELE! !f 1804 DE 16'
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

ONDE SE LE

~:

~ft ft A T Aj
(RepubIe.... em WtudI di novo etlo do Sr. Pre8lclent.:)

ONpesgLt

PROJETO DE LEI NO um DE lPil
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DltM1'l'lN I llbrtgIIorItdIdI di COlIIW llOI l'CltI*II di 1IebldI. 1lcoóICa. IcMrttncll

pROJETO DE LEI !f 142 DE 'ti' di prejuclcllllclldll MOdI.
(DO SR AlDO REBhO) (As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA; DEFESA DO CONSUMI-

Regullment. o l!tlVO 11 di ConatIuIçIo FtdIrIl ... trat. di elelçlo do lWP!W.ent.m DOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS, E Df CONSTmJIçAo E JUSTIÇA E DE
doi ~doIllI'empreg•• d6 outra. pnMcItncla.. REDAÇAo (ART. &4) - ART. 24, 11)

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.313, Df 1888)

~:
PROJETO pE LEI rr R41pg lpil

(DO SR. AlDO REB LO)
DttplIe lOln pr&Zll dlldIZlIÇlo dllIIIro. cld611c0l • d6 outral prDIIldtnclIl

Regullmenta O.rtIgo 11 di ConIlIuIçIo FedIraI ... trila di eleiçIo do ,.......,..
doIlIl1prllgIdClI nu empreg•• d6 OWII pnMdtnclI.. (APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 503, DE 1991)

(APENSE-5EAO ~OJETO DE LEI rr.c.IlI7, Df lll14)

ONDE SE LE' pROJETO DE LEI NO 1.804. DE lPil
(DO SR. JACIC.SON PEREIRA)

ONQg SE LE'

PROJETO DE LEI NO I.0§4 DE IP91
(DO SR. ROBERTO JEFFERSON) DIapOe lOln pr&Zll dlldIZlIçlo dllIIInle cld61lc:oe • d6 llW'a1 p!'O'o'ld6ncil'.

R.gulament. parte do partgrafo 4. do artigo 1111 da eonatluiçlo de Repúblfal Federa- (As COMISSOES Df EOUCAçAO, CULTUBA E DESPORTO; E DE CONSTfTUlçAO E
tlYa do Brad, re!alMlment. l coIet., ao proc....mento •• tranlftJllo de sangue •• JUS11ÇA E DE ftEDAçAo (ART. &4) - ART. 24, 11)
.1111 derlvacklJ, n\abelel:e o ordInImento inItIllCiOnal ildiapet'lÃvet • .xecuçlo
ldequada dIsIIll1MdI~• d6 outra. pnMdtncil•.

(APENSE-5E AO PROJETO DE LEI NO 381. Df 1ll81)

LEJA,S,E;
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(APENSE-6E AO PROJETO DE LEI !f 1.0211, DE 1881)

PROJETO DE LEI tt 2.230 l)Ji 151
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DA _ ,.çlo ao litigo 32 di .... rf' 7.537, di 21M MlIIlD'o 11I 1••~ "dIIpOe
lOln o cIleque • IM ldrU prlMMIldII".

(As COM'SSOES DE ECONOMIA, lNDúSTltIA ECOM~CIO; E DE CONSTmJIçAo
I! JUSTIÇA E DE ItEOAÇk) (M'T. 54) • ART. 24. 11)

.PROJETO DE LEI !f 1 m DE 1291
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

Pro~ pnlpIlllInda IM tabaco lllI t.........o 110I hortrIoI~ 1MIermn..

(APENSE-6E AO PROJETO DE LEI !f 724. DE 1881)

PROJETO DE LEI !f 1.m DE ,.,
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

Pro~ propallllnda IM tabaco lllI t.....o IIOIIIoriIloI~ 1MIermn..

(As COMISSOES DE CIb«:1A E TECNOLOGIA, COUlNCAÇAo E INFORMATlCA; ONDE SE Lt·
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA; E DE CONSTlTUlçAo E JUSTIÇA E DE
REOAÇk) (ART. 54)· ART. 24, 11)

PROJETO DE LEI !f 2.274 DE ,.,
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DIIp6e lObrI cIrIIlOl IM lpolllÚdOI • I*lJIonIIlI'~ MjIm~ I 1llCIPCIoIllI1t.
IlgUrldOIlM PrwvIdtnclI So4:iII.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI tt 538, DE ,.,)

ONDE SE Lê;

PROJETO DE LEI !f U63. DE 1@91
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

PROJETO DE LEI !f 2 274 DE ,.,
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DiIpOe lObrI ~OI IM IpoIIIÚdOI • penalanlltal~ lIjIm ldOIOI • lIapÇIonIiI,
teglI'adOl di PrNdlncll Soc:III.

(As COMISSOES DE SEGURIDo\DE SOCIAL E FAIIILIA; E DE CONSTITUlçAo E
JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54)· ART. 24. 11)

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI !f 458, DE ,.,)

~;
Acrescentl parigrlfo C/rico lO IrlJgo ,. IM LI! rf' 8.072, IM 2!5 de julho IM 199o,~
dlspOe loIn OI r;rimts hldiondos.

PROJETO DE LEI !f 1.pe3 DE !@91
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

Acrescenta parigrlfo C/rico lO lrlJgo ,. di LI! rf' 8.072, 11I 2!5 IM julio de 1990,~ ONDE SE Le·
cisp6e lObrI OI r;rimta hIciondoa.

(Ã COMlssAo DE CONSTIlVlçAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)
PROJETO DE LEI tt 2.419. DE 1991

(DO SR. JACKSON PEREIRA)

MocIllcI I ...oaçlo do lrlJgo ,. di LI! rf' 8.072, di 2!5 di julho di 1980. que delIne OI
crtmIs 1IIdIondOI.

(APENSE-6E AO PItOJETO DE LEI tt 4S9, DE 11191)

ONDE SELJ:.

PROJETO l)Ji LEI !f 2.419 DE 1891
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

PROJETO DE LEI !f '982 DE 1991
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DispO. SObrl o 1Inanciamento elo mor di lIJ1smo pe!OI FWldos Constlucionais IM
FlnIncllmento do Nane, Nordelle e Centro-Qelle

(ÁS COMISSOES DE VlAçAO E TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR; DE FltwÇAS E TRIBVTAçAo; E DE CONST1l1JlçAo E JUSTIÇA E DE MocIllcI I ...oaçlo do lrlJgo ,. di Lei rf' '.072. di 2!5 IM julho IM 1980,~ delIne OI
REDAçAo (ART. 54)· ART. 24, 11) crlmet heItondoe.

(APENSE-sE AO PROJETO DE LEI tt 1.ll83, DE 1891)

pROJETO DE LEI !f Ut!2 DE 1881
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

0IIp0e SObra o bnctllmento do _OI' IM tw1smo petos FInlOI COnItIuciclIllIIt IM
FlnIllClIlI*1to do Nanl, Nordelle e Centro-Oeste.

ONDE SE Lê.
PROJETO DE LEI NO 2 643 DE 1992

(De SR. VALDENOR GUEDES)

(ÀS COMISSOEI!l DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; DE FINANÇAS E Acrescenla parágrafo 5· lO IrtigO 462 da ConlolidlÇlo dai leis do Trabalho.

TRIBVTAÇAO; E DE CONSTITUlçAo E JUSTIÇA E DE REOAÇAo (ART. 54). ART. (APENSE-SE AO PROJETO DE LEI !f 528, DE 1991)
24.11)

ONDE SE lE
PROJETO pE LEI N" 2 230 DE '61

(DO SR JACKSON PEREIRA)

Di _ ntcIIçlo lO IrlJgo 32 di LIl rf' 7537, IM 21M lIlembro di 1815.~ 0lhplle
lObrI o cheque • di OIlrll prvvtdtnciI... ~



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 3 7825

PROJETO DE LEI !f2!!3 DE 1992
(DO SR. VALDENOR GUEDES)

QNDESE Lt
PROJETO DE LEI !f 3.~2. DE 1992

(DO SR SALATIEL CARVALHO)
AClftC:en!a PlrlIgrafo 5" .0 .rtigo 482 di ConeoIdIçlo di. L.. do TrabalJo.

Prolbe • axtllçlo da 1Irne. ou programas dllaleYltlo com ceM' di sexo e nudeZ e d6
(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINIS'TRAÇAQ E SERVIÇO PúBLICO; E DE lUr.. providfnçiI•.
CONSTlTUlçAo E JUSTIÇA E DE REDAçAo (ART. ~). ART. 24, 11)

(APENSE·SEAO PROJETO DE LEI !f 1.453, DE 1881)

ONDE SE LE.
PROJETO DE LEI !f 2850 DE '992

(DO 6R. JACKSQN PEREIRA)

~ Iobre • forma da aluaçlo das adminlllradoras di cone6rcios.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI !f 1842. DE 1881)

~;

PROJETO DE LEI NO 2850 DE 1992
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DispOa Iobrt • fllrma di atuaçlo dia IIâni1IItradora. di COIIICln:loa.

(As COMrSSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOlt, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE ECONOMIA, INDúSTRIA E COM~ftCIO; E DE CONSTIl\JlçAo E JUSTIÇA E DE
REDAÇAo (ART. ~) - ART. 24, 11)

~:
PROJETO DE LEI !f 3.~2 DE 1992

(DO SR. SALATlEL CARVALHO)

Prolba a axIIiçIo da ,..".. ou programa. di 1"'0com _. da AXO a rulez a d6
outra. pnMdIncIa•.

(As COMlssOEs DE EDUCAÇAo, CULTUM E DESPORTO; DE CI~IA E TECNO
LOGIA, COMl.HCAçAo E INFORMATICA; E DE CONSTITUlçAo E JUSTIÇA E DE
REDAÇAo (ART. ~) • ART. 24, 11)

ONDE IE LE

PROJETO DE LE! NO 3.3M, DE 1m
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

Danomk1I 'Aeroporto InlamaclonallJlyl... Gulmattas' o aaropono Int.maclonalloc....
Dido na Cldadl di GulruIIos. Eltado di 810 Pa'*!.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI !fU23, DE 1882)

ONDE SE LE:

PROJETO DE LEI tf3.334 DE 1892
(DO 8R. JACKSON JOEREIPJ.)

DenoninI 'Mroporto lnIarnac:lclMllJlylMl C3l*IWI'" o .eroporto internacional loca'"
zado na cldIdI di GuaruIJoa, Eltado di 810 PaIlIo.

(As COMISSOES DE EiJUCAÇAO, CUl.TUftA E DESPORTO, E DE CONSTITlJlçAo
E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (AAT. ~). AAT. 24,11)

PROJETO DE LEI !f 2.732. DE '992
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DIspOe Iobrt prazos di companIIçlo di cIlaqun a docIITIartDl.

(A COMlssAo ESPECIAL DO SISTEMA FINANCEIRO)

PROJETO DE LEI tf 2732. DE 1m
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DIIplle lllIv1t~ de~çlodi cIlaqun a docIITIartDI. (Republica -!le por ter saído CXJI\ in:=TeçÕe5 110 IO< de 18.02.93. pági-

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRIIlUTAÇ.I.o; E DE CONSTl1\IIçAo E JUSTIÇA na 3963, ooluna 21
E DE ftECAçAo (ART. ~) - ART. 24, 11) Na errenta, cn1e se J.e:

ONDE SE LE:
PROJETO DE (EI !f 2 924 DE 1892

(DO Sft. JACKSON PEREIRA)

Alfortza • abartIft di conta. di dIp6IIoa lIanc6tIoI, em moeda ntrangalra, para
ambI.Iudl., conauIadol a dpIomata. asballgai OI.

(A COMlssAo ESPECIAL DO SISTEMA FINANCEIRO)

PROJETO DE LEI N9 3.427, DE 1992
-- (DO SR. RODRIGUES PALMA)

Altera a lei n9 8.078, de 11 de &zembro de 1990, que "dispõe
sOOre a proteção do COOS\:Inidor, e dá c:.ltras providências".

lAs ex:torrSSOES DE DEF'ESA 00 CXN&1MIOOR, MEIO AMBIENl.'E E MIID
RIAS E DE Cl:1.'lSTI'lUIçJ\D E JUSTIÇA E DE~ (ART. 54)
AlU. 24, Ir)

~:
PROJETO pE LEI !f 2 924 DE 1m

(DO IR. JACKSON PEREIRA)

Alforiza • alMItudI di conta. di dIpIlaIOI bardriOI, em moeda nlrangaira, para
ambI.Iudll, conauIadoa a diplomata. nlI'anganla.

,(As COMISSOE8 DE ECONOMIA, INDúSTRIA E COMtRCIO; DE FINANÇAS E
Tl\IIlUT'AÇAo; l DE CONSTTTUIçAo l JUSTlÇA E DE ftE~ (ART.~) - ART.
24,11)

leia-se:
PROJETO DE LEI N9 3~ DE 1992

(DO SR7 R015RIGÜES PALMÃ)--'

Altera a lei n9 8.078, de 11 de setanbro de 1990, que "di5pÕt
sOOre a proteção do o::IlSl.Illidor, e dá outras pI'Ollidências".
lAs o:MI5SOI:s DE DEF'ESlI 00 CDlSl:WIOOR, MEIO A'lBIENI'E E MINJ

RIAS; E DE ~S'ITIUIçJ\D E JUSTIÇA E DE~ (AlU. 54) -

.~.:...~~' lI)
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ONDE SE L€.
PROJETO DE lEI N' 31531 DE 1993

(DO SR JACKSON PEREIRA)

ONDE SE LE
PROJETO DE LEI NO 3 900 DE 1993

(DO SR tUlZ GUSHIKEN)

Determina I vtlctilçloa, peles emissoras de rediodlfuSlo de sons elrNlgens, semanal
merte, de lIl1 lIIme longa IIIlItregem e, llimftlrelmenlt. de lIl1 lIIme MdIIo, Imbos de
produçlo neclonal.

(APENSE·SE AO PROJETO DE LEI N' 2.707. DE 1992)

~:
PROJETO DE LEI N'M31, DE 1m

(DO SR. JACKSON PEREIRA)

OIlemn alllllculaçloa, pelai ernlssoral de redlOdlfus'o de lons e Imagens, _nel
mente, de lIl1 tIlme longa IIIlItre gem e, tnmeItrelmenle. de lIl1 lIIme Ndilo. Imboa de
produçio neclonal.

(As COMISSOES DE EOUCAçAo. CULTURA E DESPORTO; DE C1~IA E TECNO
LOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMATIeA; E DE CONSTITUlçAo E JUSTIÇA E DE
REDAçAO (ART. 54)· ART. 2... 11)

ONDE SE Lt:
PROJETO DE~ NO 3789 DE 19i3

(DO SR. O RIO ADRIANO)

AIIere cIIIpotIçOel de Lei n" '.171, de 17 de jlneR de ,.,. que cItplle lClbre a poIfl1..

CI avteolI...abelecando a~ em pracUo doe vallnt pecunI6rllIe trIneedIl
nedoe nel opeI1IçOeI de Cl'do nn11'11al1\t11 10 CUltIlo.

(APfN8E-8E N:) PftOJETO DE LEI'" U .... DE 1113)

pROJETO~N" 3.719. DE 1193
(00 Sft. 10 ADRIANO)

AI_ ltIpoeIçael da lei n" '.171, da f 7 da jInIt'o da f.f. que dlIplle lClbre a~
CI Isrtcola. ee1abe1Kendo a equItootdncla em procUo doe VIIoIW pec;wi6I1oI trIneedIl
llIdoe llII opeI1Içllea da crlMtIo nn11'1111Mt 10 CUltIlo.

(As COMISSOES DE AGRICUI.nJRA E P9l1nCA RURAl; DE FINANÇAS E TRI~
TN;I/:J. E DE CON8T\TUlÇAQ E.MmÇA E DE REDN;kJ (M'T. 54)· MT. 34,11)

ONpE SELE:

pROJETO DE LEI NO 3....!l DE f 993
(DO SR. ZAlRE REZENDE)

Revoga dlsposrtrvo da Lei n" 4.595. de 31 de dezembro de 1964, que
'dispO' sobre I Palltlcl e IS Instltu/çlles Monet~r1lls. banc~r1lls e

credltlcllS. cr1.l o Conselho Monet~r1o NaCIonII, e d~ Oltres

providtnclas. '

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.251, DE 1991)

pROJETO DE LEI N' HO!!, DE 19@3
(DO SR. LUIZ GUSHIKEN)

RIYOgI~ de Lei n" ".!l~. de 31 de dezembro de 1964. que
'cItplle lOIlre I PoIlllc:I e II lnItIulçeeI Monet~rlIl. ~nc'rlIl I

credltlcl... crle o ConsetIo ..onet~r1o Nacional, e ~ Oltrel

pl'lMeIInclll.'

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRlBUTAçAO; E DE CONSTI
TUlçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)· ART. 2... 11)

ONDE SE LE:

P"OJETO DE LEI N' 3 m Df Um
(DO SR. PAULO IERNAADO)

0IIPCle lClbre __ de~ ne ..lIIç1o di~ de ermazenemento de

combuIllYele em lodo o terrt6rlo neclonll

(APENSE-5E AO fOItOJfTO DE LEI N' 3.000, DE 1182)

PROJETO DE LEI !f 3 Jl!() DE 1M3
(DO SR. PAULO BERNARDO)

DIIpOe lOIlrI _ema di eepnllÇl 111 NlalIçIo de lInquIe di ennazIIlImerto de
combuIllYele llII todo o terrt6rlo necloneI.

concede incentivo filei' pare I 11'IlOl jIr1dica que COI'úIIllr menor de III &IlOl, em
programa de lnIcIIçlo lO trlbello. (As COMISSOEs DE DEFESA 00 CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE ! MINORIAS;

DE MINAI E ENERGIA; E DE CONSTll\lIÇAO E~ E DE ftEDN;kJ (M'T. &4)
(APENSE-8E AO PROJETO DE LEI N' 3.!llll, DE 1llll3) • NtT. 24, li)

PROJETO DELEI N" 31}!S DE 1993
(DO SR. ZAlRE REZENDE)

concede Incentlvo ftIcaJ para I~ jlI'ldIcI que COI'úIIler menor de 11l 1IlOl, em
programe de lnicIIçlo ao lrIbaIlo.

PROJETO DE LEI N' 3.llll2, DE 11193
(DO SR. ZAlRE REZENDE)

Alare a tegilllçlo do Impollo de renda. plre mrlbelecer I deduçlo dos tributOl •
(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAl E FAMILIA; DE TRASALHO. DE ADMI- cortribuiçoe. pelo regime de compettncll.
NISTRAç,\O E SERVlÇQ PúBLICO; DE FINAHÇAS E TR'BUT'AçAo, E DE CONSTl-
TUI~O E JUSTIÇA E DE REOAt;Ao (ART. 54). ART. 24, 11) (APENSE·SE AO PROJETO DE LEI N" 3.885, DE 1883)
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ONDE se Lê.

ONOESE LE.

PROJETO DE lEI N' 3m DE 1m
(DO SR. ZAlRE REZENDE)

Altera I lIj;sIIçIo da~o • lW1dI, pari~ I dIduçIo doa trtlWlI a
COItIlbuiçOn pelo regime • competlnda.

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRIWTAÇAo, E DE CONSTITUlçAo E JUSTIÇA
E DERE~ (AftT. &4). ART. 24, 11)

ONDE 5E L~

PROJETO DE LEI N' 4 027 DE 1993

(00 5R PAULO PAIM)

Establllcl normas para I del_açao dos Indicls de reaJustls
Ipllc*vels *s tlrlfas públicas federais

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 2.838, DE 18i2)

PROJETO DE LEI N'4 027 DE 1993
(DO SR. PAULO PAIM)

Esllbalaea r_, para I detennilaçlo dos IndIc" da reajustls
apllctvels *s tarifas púbicas fadenlill.

(As COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAçAO E
SERVIÇO PúBLICO; DE FINANÇAS E TRllIlJTAçAo (ART. &4); E
DE CONSTIl1JIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAçA9 (ART. &4) • ART.
24.11)

PROJETO DE LEI N'4063 DE '993
(DO SR. JACKSON PEREIRA)

DiIplla lObrI I comen:ia1izaçlo. por_Ipostaill. da bana • orlgam estrangeil'l.
adql*tdos tob o reglma lduanelro npacIII da ZOIlI FrallCl da Mlnaus.

(APENSE.SE AI:) PROJETO DE lEI N' 3.453, DE 18&2)'

~:
PROJETO DE LEI N" 4.OR. DE 1893

(DO SR. JACKSON "EREIRA)

DItp&a lObta I ~çIo, par_. peita., da bana da Drigam HtI'IIngairI,
Idqui'Idot tob oragIma IUnai'o eapadII di ZOIlI Franca di "111IIII.

(As COMISSO€! O! ECONOMIA, INOÜSTftlA E COM~C10; FINNÇAS E TRIW
TAÇAo; E DE CONSTITUIçAo E JUS'TIÇA E DE 'U!MÇAo (ART. &4). ART. 24. 11)

ONDESELt;

PROJfIO ~ói&tN'4 lI!!4 DE 'm
(DO IR. 10 ADftIN«) ,

0Iaplla lObta I amInIo • clIaquM a _ pram tia lllldada.

(APENSE·IE AI:) PROJETO DE lEI N'4.025, DE 11l13)

P!!OJETO ~~N'4.De4 DE lPi3
(DO SR. 10 ADRIANO)

0Iaplla lObta I ""'0 da~ a _ pram tia wldada.

(As COMISSOES DE DEFESA DO COHSUUIDOR. MElO AMBIENTE E MINORIAS;
DE ECONOMIA, INDUSTRlA E COMIl:RCIO; DEF~ E TRIIllJTAÇAo; E OE
CONSTll1JlçAo E JUSTIÇA E DE REMÇAo (MT. &4). ART. 24. 11)

PROJETO DE LEI N' 4109 DE 1993
(DO PODE EXECUTIVO) .
MENSAGEM N' 547/113

OíspO, lobra I impOrtlçlO da bana usados I di eMral provIl:lencial.

(As COMISSOES OE eCONOMIA, INDUSTRIA E COMIl:RC/O; E DE CONSTIl1JrçAo
E JUSTiÇA E DE REDAçAO (ART. 54)· ART. 24. 11)

~:

PROJETO DE lEI N' 4.109 DE 1993
(DO PODE EXECUTIVO)
MENSAGEM N' 547183

OíspO, lObra I in1lOItaçio da bana usadol a di cMral provld6nclal

(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS
(AUDIl!NCIA); DE ECONOMIA, INDUSTRIA E COMIl:RCIO; DE FINANÇAS E TRIBU
TN;AQ; E DE CONSTlTUlçAo E JUSTIÇA E DE REDAçA9 (ART. 54) - ART. 24. 11)

ONDE SE L~

PROJETO DE LEI N'41" DE 1993

(005R 1:01500 ANDRINO)

AlI.ra o inCISO 1\1. do artlllO 106 da L., ri' 8.213, de 24 d. )Ultlo de

1991. que 'displle sobre os Planos de Beneficios ela Prev1dencll
Social e d* outras provldtnclll '

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 3.570, DE 1993)

PROJETO DE LEI N' 4. 111 DE 1@ll3
(DO SR. Il:DISON ANDRINO)

Altera o Inctso 1\1, do IrtlgO IDe da l~ ri' 11.213, da 24 da juIIlo da

19111, qua 'diIp6e lObra OI PlallOl de Beneficios di Prevld6ncia
Social I di cMras providfncílll.'

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAl E FAMlllA; E DE
CONSTITU!çAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
11)



'TRANSNORDESTINA: UMA PRIORIDADE

Uma das maiores e mais imediatas necessidades
do Nordeste diz respeito ao seu sistema de transporte
pois, apesar das substanciais realizações visando sua
ampliação e modernização, ele é claramente insuficiente
diante das necessidades de produção e de grande núme
ro de comunidades do interior. Além disso, esse sistema
é inadequado em relação às disponibilidades energéticas
do país devido à ênfase na solução estrada/caminhão, e
descoordenado pela falta de integração entre suas diver
sas modalidades de transporte - rodoviário, ferroviário,
marítimo e fluvial.

A importância cada vez maior do componente ro
doviário tem sido acompanhada pela crescente obsoles
cência e inadequação das outras partes da infra-estrutra
de transportes na região, como se verifica, por exemplo,
pela precária situação em que se encontra a sua rede fer
roviária. Em razão disso temos assistido ao esforço da
produtividade agrícola nordestina, sem falar nos demais
setores, ser aniquilado pela ineficiência do atual sistema
de cargas.

Os números sobre as diferenças de custo de trans
porte rodoviário e ferroviário são impressionantes. Para
transportar 13.280 toneladas de carga, num percurso de
520 quilômetros, são necessários 510 caminhões, contra
160 vagões. Por rodovia, o consumo de óleo é de
138.210 litros, contra apenas 11.782 litros por ferrovia.

Acredito ser ociosa qualque referência ao custo
adicional com que toda a sociedade tem que arcar, inclu
sive com subsídios de várias formas, quer para o óleo
diessel ou para o álcool, quer na onerosa manutenção
das rodovias superutilizadas, entre outros.

É necessária e urgente, pois, a redinamização do
transporte ferroviário no Nordeste, tendo em vista os
fluxos densos de carga, resultantes dos processos de es
pecialização produtiva, bem como da maturação dos
projetos privados e governamentais e da concretização.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Pro-
do expediente, passa-se ao nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa

dos, embora o Brasil tenha optado - absurdamente, a nosso ver 
pelo transporte rodoviário em detrimento do ferroviário, temos
para nós que é chegado o momento de se resgatar essa última mo
dalidade de trallsportes.

Em todo o mundo, os países que mais se desenvolveram,
como é o caso dos Estados Unidos, deram prioridade às ferrovias,
que transportam enorme quantidade de cargas e passageiros a cus
to muito menor do que através do transporte rodoviário.

Pois bem, para que as acintosas desigualdades regionais
dentro deste País sejam atenuadas, impõe-se, com urgência, a im
plantação de ferrovias como a Transnordestina, que ensejará a in
terligação de todos os estados dessa região entre si e com o resto
do País, reduzindo distâncias e promovendo a integração e o de
senvolvimento sócioeconômico.

Aliás, nos idos de 1980 oferecemos à consideração desta
Casa o Projeto de Lei n° 1.125 de 1988, incluindo a Ferrovia
Transnordestina no Plano Nacional de Viação.

Essa ferrovia, vital para o Nordeste e para o País, está com
suas obras paralisadas, impondo-se sua retomada.

A propósito, gostaríamos de transcrever, pela sua importân
cia, a seguir, artigo do Senador Carlos Wilson Campos, do PSDB
pernambucano, publicado no Jornal do Commercio do Recife,
no dia 18 último, e que bem esclarece a situação.

Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi.
O SR. IVO MAINARDI (pMDB - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, caras e caros colegas, já é de t0
dos conhecido, pelo verdadeiro espírito democrático que encerra,
o art. 5° da nossa Constituição: 'Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza,..."

Menos conhecido, mas não menos justo e democrático, o
art. 145 e sp.u § 1°, que dispõe:

"Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econô
mica do contribuinte, facultado à administração tributá
ria, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais
e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte."

Reparem meus caros colegas, que a idéia básica contida
nesses dois referidos artigos era a de que todos, indistintamente,
deveriam pagar os impostos instituídos na lei segundo a sua capa
cidade contributiva, baseada na sua atividade econômica. No en
tanto, a própria Lei Maior, num dos seus inúmeros paradoxos, no
seu art. 150 proíbe à União, nos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir impostos sobre "templos de qualquer culto,
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das institui
ções de educação e de assistência social, sem fms lucrativos, aten
didos os requisitos da lei".

Que as instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, sejam isentas do pagamento de tributos, a todos,
indistintamente, parece justo e aceitável. Mas que os templos de
qualquer culto, que os partidos políticos, que as entidades sindicais
sejam igualmente privilegiadas, é inadmissível e injusto para com
a maioria da população brasileira.

Quem não sabe que todos essas entidades beneficiadas há
muito já deixaram de visar ao bem comum de seus adeptos ou fi
liados?

Desafio V. Ex's a encontrarem qualquer templo religioso
que não cobre de seus crentes os serviços por ele prestados: a Igre
ja Católica, só para exemplificar, cobra o batismo, o casamento, as
missas em intenção de almas, etc. A igreja do Bispo Edir Macedo
conseguiu, em pequeno espaço de tempo, amealhar o invejável pa
trimônio que dispõe: redes de televisão, imóveis espalhados em
todo o planeta, etc. O próprio Jesus Cristo disse: "a César o que é de
César", esclarecendo que as coisas materiais devem ser distinguidas
das espirituais e que estas são doadas pelo coração amoroso.

Os sindicatos de classes e os partidos políticos, por sua vez,
trabalham pelos interesses de minorais em detrimento da maioria da
população, que arca com mais esse ônus do privilégio concedido.

Quando da votação da proposta de reforma do Sistema Tri
butário Nacional, teremos de atentar contra essas distorções, con
cedendo isenção de pagamento de tributos somente para aquelas
entidades que realmente prestam serviços sem fms lucrativos e
':ara a população em geral.

Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, não mais podemos ce
'.,.~r às pressões desses "clientes" que, preocupados em manter suas
regalias, vivem constantemente nos assediando.

Temos de pensar nos realmente necessitados. Há que se ins
, '!r;tr R "~rdadeira justiça social implementando a igualdade da lei
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:Assim, a ampliação e a reqIperação da malha fer
roviária d,o Nordeste impõe-se entre as prioridades que o
Governo federal deve ter, para que a região posSa rece
ber das autoridades competentes a atenção e os recursos
necessários à construção da Ferrovia Transnordestina.

Essa ferrovia, importante não apenas para o Nor
deste, mas para o Brasil como um todo, visa o encurta
mento dos deslocamentos ferroviários e a integração
multimodal de transporte, que possibilitarão, de maneira
racional, a ligação de todos os estados nordestinos entre
si e da região com o resto do país, com acentuadas redu
ções nas distâncias no transporte sobre trilhos entre vá
rios pólos regionais.

A Ferrovia Transdordestina atingirá seu pleno
funcionamento com a execução de duas etapas de obras.
A primeira, cujos projetos executivos estão concluídos,
compreende a construção dos trechos Petrolina-Salguei
ro e Salgueiro (pE)-Missão Velha (CE), corresponden
tes a uma extensão total de 349 quilômetros. Além
disso, está prevista a recuperação dos trechos Salgueiro
Recife (594 quilômetros) e Missão Velha-Fortaleza (550
quilômetros). Nesta etapa os custos estão orçados em
US$ 415,3 milhões.

A segunda etapa de implantação da Ferrovia
Transnordestina prevê a construção do trecho Piquet
Cameiro-Cratéus (CE), com extensão de 179 quilôme
tros; a recuperação do trecho Teresina-Altos (PI) - Cra
téus, com 296 quilômetros; a recuperação do trecho
Juazeiro-Senhor do Bonfim (BA), com 131 quilômetros
e a reconstrução do trecho Iaçu (BA) - Senhor do Bon
fim, com 339 quilômetros. Os custos estimados para esta
etapa são da ordem de US$ 345 milhões.

Diante desse quadro, de suma importância para o
desenvolvimento regional e nacional, os ministros da
Fazenda, do Planejamento e dos Transportes saberão
compreender a grandeza e o significado da Ferrovia
Transnordestina e adotarão as providências necessárias à
sua concretização, que, tenho certeza, contará com o
apoio e o empenho do Presidente Fernando Henrique
Cardoso."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados.
O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Aurélio Buarque de Holanda de
fmiu Soberania como sendo a ''Propriedade que tem um Estado de
ser uma ordem suprema que não deve a sua validade a nenhuma
outra ordem superior". Pelo dicionário de Ciências Sociais da Fun
dação Getúlio Vargas, o termo equivalente é "a condição de inde
pendência moral ou juridica de uma comunidade".

Diante dessas conceituações, permitimo-nos perguntar: so
mos verdadeiramente um País soberano? Acreditamos que não, se
é que já fomos algum dia.

Quando ainda colônia, tínhamos nossas riquezas sugadas
pela Inglaterra (através de seu satélite, Portugal, mero executor de
sua política econômica no Brasil), que nos impôs a abertura dos
portos e regras de tributação extremamente favoráveis para si mes
ma, subtraiu nosso ouro, suprimiu nossas indústrias emergentes e,
mais tarde, urdiu a independência do Uruguai e atirou-nos em uma
guerra contra um país vizinho. Tudo para garantir seu domínio nos
meICados do continente, bancar o privilegiado estilo de vida que
desfrutavam, sempre em detrimento de nosso povo.

Hoje, após séculos de exploração continuada, estamos as
sistindo à repetição da história. As hordas de bucaneiros que cru
zavam o Atlântico, abocanhando riquezas para sua gloriosa rainha,

voltam a atacar com forças redobradas. Aliados agora aos grandes
capitais do mundo, com suas economias em frangalhos e seus re
cursos naturais em viaS de extinção, não fazem mais questão de
disfarçar suas estratégias de dominação e rapina.

Como reforço, contam ainda com a colaboração de falsos
brasileiros, capazes de entregar a própria mãe por um punhado de
dólares e pela simpatia internacional. Répteis travestidos de gover
nantes que se vangloriam de sua atitude servil e repugnante, em
nome de um vanguardismo que já mostrou suas garras no México
e na Argentina.

Estamos cercados de todos os lados: quebra de monopólios
de setores estratégicos, uma Lei de Patentes que nos arremessará
para sempre numa condição de potência de quinla categoria; aber
tura ao capital estrangeiro para exploração de nossos minérios;
venda da Vale do Rio Doce por um qüinquagésimo do que real
mente vale; demaICação e interdição de imensas reservas indíge
nas sem nenhum critério objetivo, exatamente sobre nossas
províncias minerais; proletarização e sucateamento de nossas For
ças Armadas; estagnação de nosso desenvolvimento em nome de
Uma ecologia que defmitivamente o primeiro não pratica ,acusaçõ
es de desrespeito aos direitos humanos como justificativa para
continuadas ingerências. Esses são apenas alguns dos assaltos.

No final das contas, ainda somos acusados de pirataria. Nós
é que somos piratas?

Tudo que devemos como resposta foi um sorriso amarelo
de nosso Presidente, dizendo que a acusação é infundada. Vamos
ficar apenas nisso? Não vai haver um protesto formal do Itamara
ty? Ninguém vai dizer nada? Somos dirigidos por homens ou por
ratos? Nos transformamos em capachos?

Não. Definitivamente, não somos soberanos. Sentimos sau
dade do Barão do Rio Branco, de Rui Barbosa, do Deputado Artur
Bernardes.

Dizemos mais: vamos tomar lições com a China do que é
ser realmente independente. Nós não somos.

O SR. NILSON GffiSON (Bloco'PMN-PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Deputados, há um
ano formulei requerimento à Mesa, que foi aprovado por unanimi
dade, para que a Câmara dos Deputados fizesse sessão em home
nagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna. Infelizmente, a mesma
não foi realizada. Meu pronunciamento estava pronto, guardei-o
por um ano e agora vou fazê- lo.

Entre todos os qualificativos atribuídos a Ayrton Senna, há
o que me parece mais importante: o piloto foi, acima de tudo, um
brasileiro. Ainda hoje os jornais do Brasil inteiro fazem referência
ao desaparecimento de Ayrton Senna com mensagens de dor e en
levo. O autódromo de Imola, em San Marino, presta uma signifi
cativa homenagem ao brasileiro, liderada pelo piloto Damon Hill.

O cemitério de São Paulo nunca foi tão visitado neste 10 de
maio, povos de todo o mundo do Ocidente e do Oriente, vêm ho
menagear Ayrton Senna, filho deste povo brasileiro. Ele resumia,
em sua coragem, a coragem de todos nós; em seu patriotismo 
que manifestava com a singelaza dos bravos, exibindo as nossas
cores em cada vitória - o patriotismo de todos nós, e em sua gene
rosidade, resguardada no anonimato, a solidariedade natural que,
não obstante as deformações da sociedade e o egoísmo, é ainda
uma de nosssa qualidades.

Sr. Presidente, passarei a ler o discurso que deveria ter feito
háumano.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a imagem que fulgu
rou por breves momentos nos vídeos de milhões de telespectado
res no mundo inteiro, teve um toque de irrealidade: no início da
grande curva Tamburello do autódromo de Imola, em San Marino,
aponta o bólide policrômico da Williams, como um rasgo cintilan-
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te de luz; avança em linha reta, numa velocidade estonteante, e se
projeta contra o muro de concreto, onde tudo se acaba e se confun
de, na imagem fantástica das telas; de dentro do carro semidestuí
do é retirado o corpo inerte de Ayrton Senna da Silva, piloto
brasileiro de Fórmula-I, três vezes campeão do mundo e um dos
melhores pilotos de todos os tempos.

Schiller já dissera que o verdadeiro sol- o sol da gl6ria - só
brilha sobre os túmulos. A fatalidade da tragédia de Imola parali
sou o Brasil e comoveu os corações de milhões de fãs do jovem
piloto espalhados pelos quatro cantos do Planeta. Ayrton Senna in
vadiu a etemidade a 300 quilômetros por hora, num choque frontal
com o destino.

A morte de Ayrton Senna foi a morte de um sonho: um so
nho ubíquo, multiforme, o sonho particular de todos os brasileiros
que, numa espécie de identificação projetiva, viam nele um ideal
de perfeição e de sucesso, em contraste com a vacuidade da vida
cotidiana, vivida num Brasil de fracassos, de fome, miséria, infla
ção, um Brasil desacreditado, sem esperanças e futuro.

Mergulhado num mar de pessimismo e de autocomiseração,
o povo brasileiro fez de Ayrton Senna - jovem, brilhante, audacio
so, deus inconteste das pistas de corrida - o seu último baluarte,
síntese e símbolo do gênio da raça e da exaltação patriótica. Daí a
incredulidade, a estupefação, o espanto, o quase ressentimento de
todos ante a visão trágica da morte que chega de repente e arreba
ta, em questão de segundos, o sonho de grandeza de toda uma Na
ção.

Mais do que as pompas oficiais e as honras fúnebre!\. de
Chefe de Estado, foi o próprio povo que ofereceu ao seu ídolo a
maior consagração pública de que se tem notícia na hist6ria deste
País; nem mesmo a morte de Tancredo Neves provocou tanta
consternação. As imagens transmitidas ao vivo pelas grandes ca
deias de televisão mostraram ao mundo cenas comoventes, uma
Nação inteira em estado de choque, como que tolhida e paralisada
por uma grande catástrofe. Talvez tenha sido esta a maior de todas
as façanhas de Ayrton Senna: unir todos os brasileiros na mesma
explosão de dor e no mesmo sentimento de perda irreparável.

Aos 34 anos de idade, Ayrton Senna já havia se transforma
do num mito do automobilismo mundial. Talento, habilidade, dis
ciplina, coragem e dedicação, aliados a uma enorme força de
vontade, levaram-no em pouco tempo, ao ápice de uma carreira
pontilhada de sucessos. Nos três anos em que disputou os campeo
natos de Fórmula Ford-1600, Fórmula Ford-2000 e Fórmula-3,
conquistou todos os títulos e pulverizou todos os recordes. A partir
de 1983, ano de sua estréia na Fórmula-I, disputou 161 Grandes
Prêmios, contabilizando 41 vitórias, 65 pole positions, um total de
614 pontos e 19 voltas mais rápidas. Correu pelas equipes da Tole
mau, Lotus, Mclaren e Williams e sagrou-se três vezes campeão
do mundo e duas vezes vice-campeão.

Ayrton Senna não corria para competir, corria para vencer.
Era obcecado pela vitória; nisso mantinha vivo o caráter agônico
dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, onde só a coroa de louros
colocada sobre a cabeça do vencedor era capaz de transformar o
atleta em semideus e outorgar-lhe o dom da imortalidade.

Caçador de recordes, não se contentava em ser apenas o
herdeiro de Juan Manuel Fangio ou o rival maior de Alain Prost.
Competia na verdade com ele mesmo, buscando obstinadamente
ultrapassar os seus próprios limites. Era como se quisesse desco
brir a fronteira invisível que assinala o limite das possibilidades
humanas, a tênue linha divisória onde uma fração de segundo a
mais ou a menos pode significar a diferença entre a vida e a morte,
entre a fatalidade e a consagração.

Esse contato permanente com o imponderável em situações
de extremo risco, o fez viver estranhas experiências místicas. Em

1988, no Japão, liderando sozinho a corrida, entrou numa curva
longa, e concentrado, orando teve uma visão de Cristo que crescia
à sua frente, suspenso do chão, envolto num halo de luz. Em 1988,
durante o Grande Prêmio de Fórmula-l de Mônaco, estando já dez
segundos à frente de todos os outros, sentiu-se como se tivesse en
trado em outra dimensão, além da própria consciência: homem e
máquina fundiram-se num só corpo, a pista fluía como um túnel e
os referenciais de tempo e espaço perderam todo o significado.

É bem possível que, em Imola, Ayrton Senna tivesse tido a
premonição da morte iminente. No ritual de preparação para a cor
rida, o grande campeão teve um comportamento insólito: pousou
as duas mãos espalmadas nas laterais do aerofólio traseiro e que
dou-se imóvel durante alguns longos minutos, absorto e contem
plativo, como que em prece; o seu olhar percorreu lentamente
todas as partes do carro, da frente para trás, numa íntima comu
nhão. Ninguémjamais decifrará esse dialógo mudo travado entre o
ser humano e a matéria inerte, futuros parceiros da mesma tragé
dia. Momentos depois, ao vestir o capuz e ajustar o capacete, era
como um gladiador que se apresta serenamente para o encontro
com a morte, na arena iluminada de sol.

Ayrton Senna é a 69a vítima ao longo dos 44 anos de exis
tência da Fórmula 1: nessa contabilidade sinistra, incluem-se 33
pilotos, comissários de provas e meros torcedores. Um balanço
trágico que, se de um lado comove e estarrece, de outro acrescenta
maior fascínio e emoção aos milhares de aficionados da categoria
mais famosa e apaixonante do automobilismo mundial.

A Fórmula 1 é hoje um espetáculo circense de alta tecnolo
gia, que movimenta um bilhão de dólares por ano, a um tempo
campo de provas e vitrine internacional para empresas espalhadas
pelos quatro cantos do planeta. Uma verdadeira mina de ouro, dis
putada avidamente por anunciantes, fabricantes, patrocinadores e
todos os que, direta ou indiretamente, recolhem divididendos do
maior espetáculo da terra, com uma audiência mundial calculada
em bilhões de espectadores. É natural, com tudo isso, que o di
nheiro fale mais alto do que a segurança dos pilotos. A mera inter
rupção da corrida de Imola teria dado aos organizadores um
prejuízo da ordem de US$ 100 milhões.

Sr"s e Srs. Deputados, o povo brasileiro, que acorreu em
massa às ruas para o último adeus ao seu grande ídolo, novamente
se faz presente, pela voz de seus representantes, na homenagem
comovida que esta Casa hoje presta a um dos maiores esportistas
de todos os tempos. Ayrton Senna deixou-nos como herança
maior o inefável sentimento de valorização da raça e a singela e
quase esquecida vaidade de sermos brasileiros.

Hércules, o maior dos heróis gregos, ao morrer, consumido
pelo fogo, arrebatado aos céus, transformando-se numa constela
ção e recebendo como prêmio de suas facanhas inigualáveis a eter
na juventude dos deuses.

É bem possível que algum fã mais ardoroso e de alma poé
tica, ao contemplar a esteira fulgurante de uma meteorito rasgando
o véu das noites estreladas, julgue estar vendo Ayrton Senna em
busca de novas vitórias pelos caminhos do céu. Ou como dizia um
cartaz solitário, erguido por mãos anônimas em meio ao silêncio
da multidão consternada: "Deus criou no céu o circuito perfeito e
precisou do seu melhor piloto".

Era o que tinha a dizer.
O SR. OLAVIO ROCHA (pMDB - PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente St's e Srs. Deputados, venho á tribuna
mais uma vez para tentar esclarecer certas denúncias que venhom
recebendo como Parlamentar.

A Eletronorte, em dezembro de 1994, ftrmou convênio com
Ministério das Minas e Energia, no valor de 6 milhões de reais, a
fundo perdido, para atender às pendências indenizatórias decorren-
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tes da inudação da área para a formação do reselVatório da Hidre
létrica da Tucuruí, no Estado do Pará. Entre as pendências, encon
tta-se a que prevê a indenização de 126 famílias expropriadas, cuja
solução vem sendo protelada há bastante tempo.

Sr. Presidente, a Eletronorte já recebeu a verba para quitar
esses compromissos com as famílias expropriadas, bem como para
cumprir os compromissos com os Municípios de Jacundá, ltupi
ranga, Breu Branco, Novo Repartimento e Tucuruí. Entretanto, a
empresa está criando um entrave burocrático para pagar as indeni
zações. As partes atingidas estão esperando a boa vontade da Ele
tronorte em resolver o problema, desde 1985.

Sr. Presidente, a Eletronorte não tem mais que discutir
nada. Tem é que cumprir o que ficou determinado pelo grupo de
trabalho que identificou as pendências, que foram o motivo de o
Ministério das Minas e Energia repassar as verbas para a empresa.

No dia 26 de abril de 1995, estivemos com o Exmo Sr. Mi
nistro das Minas e Energia, Raimundo Britto, com quem tratamos
desse assunto da indenização das 126 famílias expropriadas, pes
soas trabalhadoras, sérias e humildes, que se encontram à mercê
da burocria da Eletronorte para resolver a questão. O Ministro nos
garantiu que o mais breve possível dará solução ao caso. Tanto as
sim é, que já foram convocados de novo os membros da última co
missão que determinou o pagamento da indenização às 126
famílias.

Sr. Presidente, são problemas dessa natureza que nos levam
a perguntar se a privatização de certas empresas estatais não che
gou em boa hora.

As estatais que foram criadas com objetivos específicos,
mas tendo como a missão fundamental atender aos interesses so
ciais, recebem críticas fortes, evidentemente não todas por conta
desse tipo de embaraço que criam em questões que deveriam ser
resolvidas sem maiores celeumas.

O SR. HAROLDO LIMA (pCdoB-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e ·Srs. Deputados, no fim da semana
passada, em nome da Liderança do Partido Comunista do Brasil,
pronunciei-me nesta Casa a respeito de uma atitude tomada pelo
Presidente da república, que demitiu o Sr. Machado Sobrinho da
Diretoria da Petrobrás.

Sr. Presidente, considero esse fato da maior gravidade. O
Sr. Fernando Henrique Cardoso foi outrora uma pessoa de forma
ção socialista, marxista, tido como de esquerda. S. Ex· foi um per
seguido político, um exilado. Agora, ao assumir a Presidência da
Repúbçlica, começa a enveredar por perigoso um terreno, o da
traição nacional, posicionando-se em defesa das idéias do Consen
so de Washington, ou seja, dos americanos, e procurando levar o
patrimônio brasileiro à liquidação.

Estávamos atentos, criticando firmemente essa linha entre
guista do Governo. De lá para cá, particularmente com esse dado,
que a nós parece ser novo, altera-se a postura do Governo e de
quem faz oposição a ele. Começa-se a caminhar no terreno das
medidas fascistas de governo, ou seja, pela primeira vez na histó
ria da chamada Nova República, que começa com o Sr. Tancredo
Neves, foi exonerada das funções de diretor de uma das principais
empresas do Brasil uma pessoa que emitiu um ponto de vista dife
rente do oficial.

O Sr. Machado Sobrinho publicou no Jornal de Brasília
do dia 27 um artigo defendendo a Petrobrás. É um artigo digno de
uma pessoa que estava na Diretoria da empresa. Como tal, tinha
que defender a empresa mesmo, pois era para isso que estava lá.

Na tarde do mesmo dia, exclusivamente por ter emitido sua
opinião, o Sr. Fernando Henrique o exonerou, cometendo uma ile"
galidade flagrante. O art. 5°, inciso N, da Constituição Federal diz
literalmente: ''É livre a manifestação do pensamento, sendo veda-

do o anonimato".
Pois bem, não houve o anonimato. O Sr. Machado Sobrinho

assinou o artigo delicado que escreveu defendendo a Petrobrás,
usando da liberdade de manifestação de opinião. E o que o Sr. Fer
nando Henrique fez? Exonerou-o, exclusivamente porque ele de
fendeu a petrobrás usando uo preceito constitucional citado.

Sr. Presidente, o Sr. Fernando Henrique Cardoso comete,
assim, um ato de uma indignidade extremamente grande.

Estive na luta contra a ditadura militar passada, desde o dia
1° de abril de 1964 até o último dia. Fui preso, torturado, fiquei
cerca de dez anos na clandestinidade e três na cadeia.

Não me recordo de ter visto, em instante algum, um ditador
militar agir com tamanha prepotência, com tamanho atrevimento e
de maneira tão rápida; em menos de doze horas, exonerar um dire
tor da Petrobrás por uma única e exclusiva razão: a prática do cha
mado crime de opinião.

Essa atitude do Sr. Fernando Henrique Cardoso merece de
nós, do PCdoB , total repulsa. É uma indignidade. Desse modo, o
Presidente da República começa a enveredar pelo caminho das
medidas fascitas de governo. E bom que S. Ex· tome cuidado.
Muitas pessoas, no passado e em outros países, apesar da forma
ção democrática, caminharam para o fascismo, outras, apesar da
formaÇã9 nacionalista, caminharam para um entreguismo mais
aberto. E bom que isso não aconteça com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho à tribuna desta
Casa para denunciar uma situação extremamente grave.

Primeiramente, quero fazer minhas as palavras do Deputado
Haroldo Lima, no que tange à falta de democracia com que o Go
verno Fernando Henrique Cardoso tem tratado a liberdade de ex
pressão neste País, até mesmo porque usa mecanismos
institucionais para defender suas propostas, certo de que elas são
as melhores para o Brasil.

Na verdade, devemos ter a oportunidade de manifestação,
favorável ou contrária às posições governamentais.

O Diretor da Petrobrás, Sr. José Machado Sobrinho, dig
nou-se enquanto homem público, a escrever um artigo, dizendo
uma verdade que é importante para este País, no que tange à ques
tão das privatizaçães que hoje estão ocorrendo no Brasil, em parti
cular quanto ao monopólio do petróleo. Por isso foi sumariamente
demitido pelo Sr. Presidente da República.

Quero deixar registrado o nosso repúdio a mais essa atitude
arbitrária do Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso.

Mais grave do que isso é que a categoria dos trabalhadores
petroleiros tem sido, ao longo dos últimos anos, e particularmente
nos últimos doze meses, sacrificada pela discussão política neste
País no que tange aos seus direitos trabalhistas.

O acordo coletivo assinado, na época, pelo ent~o Presidente
Itamar Franco, em Juiz de Fora, com a Central Sindical, e ratifica
do posteriormente, em ato do Sr. Ministro de Minas e Energia,
com os representantes da categoria. ll.té o presente momento não
foi cumprido.

O reajuste dos salários, que era da ordem de 12% concedido
no acordo de setembro, não teve um único centavo sequer pago
aos trabalhadores petroleiros, que têm sofrido um arrocho salarial
extraordinário nos últimos anos e sempre se encontram ameaçados
- no momento, pela revisão constitucional. A manifestação dos
petroleiros poderá induzir à aprovação do fim do monopólio do
petróleo.

Neste momento, a tal reforma constitucional coloca de novo
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sobre a categoria a responsabilidade e a consciência estratégica de
manter a soberania nacional, dada a importância de o monopólio
estatal do petróleo ser controlado pelos brasileiros, e não pelas
multinacionais do setor. Os salários estão arrochados, mas ir à gre
ve, neste momento, é colocar "água no moiÜho" dos "entregossau
ros", que pretendem entregar a soberania nacional através da
aprovação da Emenda nO 6, que quebra o monopólio do petróleo.

Peço a atenção dos companheiros Deputados par~ ler uma
carta aberta aos Srs. Deputados, escrita pela Federação Unica dos
Petroleiros:

"A categoria petroleira, assim como todas as de
mais, vem sofrendo perdas salariais e sociais decorrentes
dos sucessivos planos econômicos implantados no Bra
sil. Com o Plano Real, os trabalhadores de estatais e ser
vidores públicos são os alvos preferenciais dos ataques
do Governo FHC em função das refmIDas administrati
vas e do Estado.

Com relação aos petroleiros, desde a campanha
reivindicatória 94195 iniciada em setembro passado, não
tivemos, por parte do Governo e da Petrobrás, empenho
e vontade política de estabelecer um processo de nego
ciação sério e eficaz visto os sucessivos descumprimen
tos dos acordos assinados.

Estamos atravessando o período de maior arrocho
salarial de nossa história e dos maiores lucros da Petro
brás: em 94, foi de US$ 1,6 bilhão. Há casos de suicídio
na categoria devido às dificuldades fmanceiras.

A intransigência do Governo em negociar nossas
reivindicações leva os petroleiros a utilizarem o legítimo
instrumento da greve, aprovada em assembléias de base
em nível nacional.

Também existe a preocupação do impacto de uma
greve dos petroleiros nas discussões sobre o monopólio
estatal do petróleo, mas devemos considerar os seguintes
argumentos:

- O movimento sindical não pode se organizar
tendo como contínua limitação a tese que nossa mobili
zação dificulta a defesa do monopólio estatal do petró
leo.

- A disposição de luta dos petroleiros na busca de
suas reivindicações não decorre do fato de existir o mo
nopólio estatal mas da capacidade de compreensão e
análise política da categoria.

- Os setores contrários aos ideais de soberania e
cidadania buscarão argumentos, qualquer que seja a for
ma, para defender seus interesses.

- Esgotados os instrumentos de negociação. os
petroleiros se valem do direito constitucional da greve.

- O impacto da folha de pagamento dos petrolei
ros é de apenas R$ 0.001 (um centavo de real) por litro
de combustível, segundo estudos da própria Petrobrás.

- De setembro de 93 a agosto de 94, o índice ne
cessário para reposição das perdas inflacionárias seria de
108%. O reajuste da categoria foi de 13,5%. As perdas
acumuladas de setembro de 94 a abril de 95 já somam
26,6%.

- A mobilização dos petroleiros, unificada com
outras categorias, tem também como eixo a defesa do
patrimônio público e da soberania nacional. COlUO pro
cesso das reformas tem se caracterizado pela ausência
do debate democrático e ampliado à sociedade. além de
seu caráter neoliberal, os trabalhadores se posicionaram
contrários a sua continuidade.

A Federação Única dos Petroleiros, dentro de
suas atribuições precípuas de defesa dos interesses ime
diatos e históricos dos trabalhadores petroleiros, solicita
o apoio de todos os parlamentares neste mOlUento de en
frentamento COlU o Governo FHC que procura acelerar o
desmonte do Estado pelas demissões em massa nas esta
tais e serviços públicos.

Os petroleiros e demais categorias estarão unidos
na greve nacional dia 3 de maio.

Brasília, 2 de maio de 1995.
Federação Única dos Petroleiros - FUP."
Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS MOSCONI (pSDB - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Deputados, no últi
mo final de semana, a convite da Companhia Vale do Rio Doce,
fizemos - um grupo de treze Deputados - uma visita ao Sistema
Norte da Companhia, que incluiu o Projeto Carajás, a Estrada de
Ferro Carajás e o Porto de Ponta da Madeira. em São Luís do Ma
ranhão. FOlllos acompanhados na visita pelo Dr. Cláudio Borges,
representante em Brasília; pelo Dr. Juarez Saliba, Superintendente
da Mina em Carajás; pelo Dr. Lauro José Varejão Fassarella. Su
perintende da Estrada de Ferro Carajás e pelo Dr. Álvaro de Oli
veira Júnior, Superintendente do Porto de Ponta da Madeira.

A Mina de Carajás situa-se no sul do Pará, COlU toda a exu
berância da flora e fauna amazônica. Vale ressaltar, de início, a
importância que a Companhia confere ao meio ambiente, conser
vando de maneira exemplar sua área de 411.948 hectares de flo
resta nativa, dos quais apeuas 1,6% é ocupado por minas,
instalações de béneficiamento e núcleo urbano. O Parque Zoobo
tânico constitui exemplo vivo da selva amazônica. encontrando-se
em seus limites aproximadamente 700 animais nativos, além de
um centro de pesquisa em botância COlUposto de herbário, carpote
ca, xilotegt e orquidário. A mina, propriamente dita, situa-se em
uma jazida de 18 bilhões de toneladas de minério de ferro, de excelen
te qualidade e suficiente para fornecimento por mais 500 anos.

Carajás possui, ainda, reservas de 65 milhões de toneladas
de manganês, 16 milhões de toneladas de ouro. ambos já em ex
ploração, além de outros minerais como o cobre associado a oum,
prata, mobilidênio. níquel e cassiterita - estes ainda inexplorados e
com enorme potencial econômico.

Chamam também a atenção os investimentos sociais reali
zados pela Companhia, que construiu no meio da selva uma verda
deira cidade para seus funcionários, COlU infra-estrutura adequada,
contando COlU um hospital bem equipado, colégio de bom nível e
área de lazer constituída de excelente clube desportivo, oferecendo
desta forma boa qualidade de vida para seus 6 mil habitantes. que
são empregados diretos da Companhia y de outras empresas. e
seus familiares.

Todo o minério extraído da mina é beneficiado no local, se
gundo normas da mais avançada tecnologia e em ótimas condições
de segurança do tJ:abalho. O transporte desse material é feito pela
Estrada de Ferro Carajás, que liga a mina à cidade de São Luís do
Maranhão, toda ela construída e mantida pela COlUpanhia Vale do
Rio Doce. O transporte diário é feito por 6 locomotivas, levando
cada uma delas 200 vagões carregados de minério de ferro. O per
curso é de 890 km, servindo também essa rodovia para o transpor
te de outras mercadoras, principalmente a soja, valendo ressaltar aí
a integração iniciada agora com a hidrovia do Rio das Mortes e
Araguaia e a Ferrovia Norte-Sul entre Imperatriz e Açailândia,
além de abertura de novas fronteiras agrícolas no Pará e Mara
nhão, para a produção de grãos.

A ferrovia é também utilizada para o transporte de passa
geiros, constituindo-se no principal meio de transporte de toda a
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região. A administração da ferrovia é feita dentro de parâmetros os
mais modernos, sendo seu controle totalmente informatizado no
centro de administração de São Luís. O descarregamento é feito já
no Porto de Ponta da Madeira, complexo este também construído
e mantido pela Vale do Rio Doce, dentro das mesmas condições
tecnológicas dos outros projetos.

O Porto é composto de dois píers, com capacidade de 16 e 8
mil toneladas por hora, respectivamente. Sua capacidade de arma
zenamento é de 3,6 milhões de toneladas. Todas as operações por
tuárias, descarregamento e embarque, são automatizados. Quase
todo o transporte marítimo do material beneficiado pela Compa
nhia, e dos outros grãos transportados pela Estrada de Ferro, é fei
to pela Vale do Rio Doce Navegação SÁ. - DOCENAVE, que
possui hoje uma frota de 26 navios de grande porte, que transpor
tam 30 milhões de toneladas de produtos diversos por ano, sendo
que 60% deles é minério de ferro. Isto faz da DOCENAVE a
maior supridora do mercado internacional transoceânico de miné
rio de ferro.

A visita nos mostrou o que uma empresa estatal, bem orga
nizada e administrada, pode fazer em benefício do nosso País.

Mais do que isso, ficou evidente para todos nós a importân
cia do espírito empreendedor, com o desbravamento de novas
áreas em regiões inóspitas, de tão fácil acesso, tendo como resul
tante a geração de milhares de empregos, a exploração racional de
nossas riquezas e sua conseqüente transformação em divisas. Mos
tra, também, o inesgotável potencial de nosso País.

Nestes tempos de privatizações, na maioria das vezes de es
tatais deficitárias, que têm ocorrido para avaliar o Estado, a priva
tização da Vale do Rio Doce só se justificaria por seus
inigualáveis méritos, sinalizando para o mundo a mudança de ru
mos no Brasil.

A Vale, ao contrário das companhias deficitárias, é expres
sivamente su~ravitária, não significando, portanto, nenhum ônus
para o País. E administrada profissionalmente com muita compe
tência e possui vocação empreendedora, cujo arrojo nos lembra o
Presidente Juscelino Kubitschek.

Resta saber se esse viés inovador, tão indispensável ao de
senvolvimento do País, poderá também ser encampado por qual
quer outra empresa.

O SR. MELQUÍADES NETO (Bloco'PMN-TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, a
problemática da produção agropecuária nacional é enfocada, ge
ralmente, apenas sob o ponto de vista de recursos creditícios,
quando em um país como o Brasil, de imensas dimensões territo
riais, o crescimento da atividade agrícola se dá através de forte ex
pansão das fronteiras de produção, que apresentam distâncias
médias de transporte em torno de mil e cem quilômetros.

Entre alguns dos projetos que vêm sendo desenvolvidos
pelo Ministério dos Transportes, deve ser destacado o de implanta
ção da Hidrovia Tocantins-Araguaia, visando à navegação comer
cial desta via, tomando-a um corredor de transporte intermodal,
ligando o Planalto Central aos Portos da Baía de São Marcos, no
Estado do Maranhão, bem como aos rios do Estado do Pará.

No último dia 28, iniciou-se em Nova Xavantina, com pre
sença do Ministro dos Transportes, os Governadores do Tocantins,
Goiás, e Mato Grosso, a operação desse meio de transporte predo
minantemente hidroviário, possibilitando redução significativa do
frete, que, no caso do transporte de soja por rodovia até o porto de
Paranaguá, é da ordem de um real por saca do produto.

Essa hidrovia tem 1.300 quilômetros de extensão, e inicial
mente serão empregadas duas chatas, que transportarão, cada uma,
700 toneladas de soja, começando no Porto de Nova Xavantina e
termiIiando em Xambioá, estimando-se que seja escoadas cinco

milhões de toneladas de soja do leste de Mato Grosso ao cesto de
Goiás e noroeste do Mato Grosso do Sul.

Tal fato será fundamental para o Tocantins e principalmente
para o Município de Xambioá, cidade esta tão discriminada no pe
ríodo revolucionário por ter sido considerada como sede da guerri
lha do Araguaia, o que é uma injustiça.

Xambioá apenas serviu de ponto de apoio para as forças
Armadas por ser naquela época única cidade com aeroporto e ou
tras estruturas necessárias para as Forças Armalias desenvolverem
seu trabalho. Lá também se abasteciam os guerrilheiros pelo mes
mo motivo - era único Município que dava acesso ao sul do Pará,
local onde os guerrilheiros então desenvolviam sua ação.

O Município de Xambioá e seu povo muito sofreram duran
te este tempo, tida a cidade como rebelde, guerrilheira, etc. Nada
disso. Xambioá é uma cidade linda, às margens do Araguaia, um
povo maravilhoso, pacato, amigo, leal, e que sonha em se desen
volver e integrar-se totalmente ao resto do País. Sou prova disso,
pois resido lá desde de 1975 - onde exerço a profissão de médico.
Conheço bem a história daquele Município com apenas 37 anos de
emancipação. O que se fala de Xambioá em relação à guerrilha do
Araguaia não passa de verdadeiras estórias.

Xambioá será inicialmente ponto de descarga da soja oriun
da de Mato Grosso com destino ao Porto de São Luís e exterior.

Mas isso lhe dará condições de exportar a preço competiti
vo para o Mato Grosso o calcário tão abundante naquele Municí
pio.

Também irá para Xambioá um braço da Ferrovia Norte-Sul
para integrar o Sistema Intermodal de Transporte, chamado Corre
dor Norte de Exportação.

Terá também chance Xambioá de viabilizar sua indústria de
cimento, pois o único obstáculo à mesma era uma via de exporta
ção a preço competitivo para o produto.

O Governo Siqueira Campos, compreendendo a necessida
de de integração e para viabilizar mais rapidamente esses proje
tos, já autorizou a licitação para asfaltamento de 66 qulômetros da
rodovia que irá interligar por asfalto Xambioá à Belém-Brasília.

Quero, neste momento, agradecer ao Governador Siqueira
Campos pela sensibilidade que teve em propiciar a viabilização do
projeto da Hidrovia do Araguaia, bem como pelo apoio dado aos
demais projetos para o Município de Xambioá.

Como representante deste Município, estou sempre atento e
fazendo meu trabalho em prol daquela comunidade na Comissão
de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, proporcionan
do condições para que Xambioá renasça no cenário nacional como
Município de integração do Corredor Norte de Exportação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADROALDO STRECK (pSDB - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho partici
pado de debates sobre o plano econômico do Governo - o Plano
Real.

Não sei se por não o entenderem ou até por má vontade,
aqueles que se opõem ao Plano Real não apresentam qualquer al
ternativa. O único argumento que apresentam é que o plano não
tem consistência e, por isso. não pode dar certo. Mas as alternati
vas que eu gostaria de recolher nos debates de que tenho participa
do que poderiam trazer ao Governo contribuições positivas, ainda
não tive oportunidade de ouvir nem sentir.

O plano é absolutamente aberto. Está sendo implementado,
já teve algumas correções de rumo e é receptivo a qualquer tipo de
correção de rumo que se lhe queira dar, principalmente as que p0

dem ser realizadas via Congresso Nacional. Em nenhum momento
o Governo deixou de reconhecer com a maior boa vontade a força
do Congresso e, conseqüentemente, todas as sugestões utilizáveis



7834 Quarta-feka 3 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

desta instituição. O que realmente importa, em meu entender, são
os levantamentos que tenho feito, em contato com a população de
baixa renda, com as chamadas classes "c" e "d" do meu Estado, o
Rio Grande do Sul. Nestes segmentos da população brasileira, no
chamado "povão", verifica-se o aumento do consumo de arroz,
feijão e de muito mais carne. Tais elementos são conseguidos atra
vés de um contato com uma rede de proprietários de supermerca
dos, que têm esses dados em mãos a todo o momento.
Representam uma extraordinátia transferência de renda às popula
ções carentes, hoje estimada - nesses dez meses de Plano Real
em 13 bilhões de reais. Este dinheiro está sendo transfetido para as
populações carentes, que passam a se alimentar melhor.

O dado, por exemplo, do aumento do consumo de ttigo para
1 milhão de toneladas é eloqüente, no que se refere ao Plano Real.
O salário minimo, que entrou em vigor a partir de 10 de maio, é in
suficiente? Claro que é insuficiente, mas estabelece a transferência
de 1 bilhão e 500 milhões de reais todos os meses para as popula
ções carentes.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, precisamos ver tudo
que ocorre sob o impétio do Plano Real, e não manifestações va
zias, que não conttibuem para manter a estabilidade da moeda,
que, em última análise, mudará a situação do País. Desejamos a
estabilidade e a limpeza da moeda, a sanidade do real, o que feliz
mente já está acontecendo e mais ainda acontecerá com a colabo
ração desta Casa.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (pRP - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, te
mos de começar a analisar, talvez de forma ainda prematura, a
proposta de emenda à Constituição n° 19, de autotia do Deputado
Cotiolano Sales e outros.

Propõe a emenda do ilustre Parlamentar a coincidência das
eleições de Vereadores a Presidente da República, em 1998.

Estabelece com esse objetivo, em seu art. 10, que o mandato
dos prefeitos, dos vice-prefeitos e vereadores eleitos em 3 de outu
bro de 1996 será de dois anos. Ctia, portanto, a figura do mandato
tampão e, em conseqüência, assegura o direito de reeleição aos
atuais Prefeitos, exclusivamente para as eleições de 3 de outubro
de 1996.

Quero lembrar aos ilustres Parlamentares que durante o re
gime militar houve uma eleição para prefeitos e vereadores, com
mandato de dois anos, objetivando também, naquela ocasião, che
gar-se à coincidência. O argumento era o mesmo. Entretanto, o
mandato acabou sendo prorrogado para não se manter essa igual
dade.

Diz o Deputado Cotiolano Sales na sua justificativa:

"Desde que se tomaram descoincidentes as elei
ções municipais e estaduaís que o custo da eleição indi
vidual se elevou bastante, permitindo distorções
indesejáveis no processo eleitoral brasileiro."

Mas a discussão, Sr. Presidente, não pode ser tão simples
assim. A expetiência mostra que, com a adoção da cédula úníca
menciono números relativos às eleições gerais de 1994- o número
de votos em brancos e nulos, numa eleição complexa como foi a
última, acaba crescendo de forma desmesurada. Nessas eleições,
tivemos 14,6 milhões de votos em branco e nulos para Presidente
da República (19% dos votantes); 32 milhões de votos em branco
e nulos para Deputado Federal (41% dos votantes); 60 milhões de
votos em branco e nulos para Senadores (39% dos votos possí
veis). Isso sem mencionar os votos brancos e nulos para Governa
dor e Deputado Estadual. Se incluirmos nesta cédula única a
eleição para prefeitos e vereadores, vamos complicar ainda mais a
eleição para os nossos eleitores.

Portanto, a questão não é saber os encargos que a coinci
dência gera para o Parlamentar, mas qual o prazo em que se deve
consultar a opinião pública.

A nosso ver a cada dois anos é exatamente a medida pru
dente, Sr. Presidente, porque a coincidência nos obrigada a con
sultar a opinião pública a cada quatro anos, o que, num pais como
o nosso, tetia um grau de tisco. A opinião pública muda: basta
lembrar o opis6dio do afastamento do ex-Presidente Collor, o im
peachment e outros dessa intensidade dramática e, iremos ver a
opinião pública mudando de posição.

Então, pessoalmente, embora tenha apoiado essa emenda
ela tem minha assinatura- sou totalmente favorável à não-coinci
dência. Com eleições a cada dois anos, teremos a exata medida da
possibilidade de consultar a opinião pública, de ouvi-la, de captar
as suas nuanças, as suas tendências e corresponder àquilo que o
povo espera de nós, seus represenantes nesta Casa. A coincidência
gerará distorções, a meu ver, muito mais profundas do que imagi
na o ilustre representante do PDT da Bahia, e isso deve e precisa
ser considerado, Sr. Presidente.

Por isso, talvez antecipando a discussão dessa emenda
constitucional e trazendo-a à reflexão dos ilustres Parlamentares,
entendo que ela deve ser rejeitada, porque não corresponde à reali
dade.

Se em uma eleição geral como a de 1994houve milhões de
votos brancos e nulos, fico imaginando uma cédula única que con
tivesse, além dos votos necessários às eleições para senador, go
vernador e presidente, também a escolha de prefeito e
vice-prefeito. Tenho a convicção, Sr. Presidente, de que a apura
ção seria um verdadeiro caos.

Portanto, ocupo a ttibuna hoje para um alerta aos compa
nheiros do Parlamento. A consulta à opinião pública deve e preci
sa ser mantida a cada dois anos, para haver condições de medir a
temperatura e dar o tratamento que. como dirigentes de partido p0

lítico, temos a obrigação de dar e, como Parlamentar, de fazer cor
responder às expectativas do povo e às aspirações desta Casa.

Eram estas as reflexões, Sr. Presidente. que gostaria de tra
zer nesta oportunidade.

O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Pronuncia o seguinte dis
curso.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, conhecimento é p0

der, como afrrmava já no século xvn o fIlósofo Thomas Hobbes.
Em nosso tempo, nos dias da aldeia global, mais do que nunca se
confirma esse apotegma: hoje, mais do que o prestígio político,
mais até do que o capital, a principal fonte de poder é a informação.

Indispensável, assim, a um pais de dimensões continentais
como o nosso, dispor de um veículo oficial de informação ágil e
competente. A Radiobrás já foi esse veículo, já cumpriu com eficácia
esse papel, embora neste momento, em face das dificuldades que en
frenta, esteja mergulhada em profunda crise técnica e fmanceira.

Com efeito, a "A Voz do Brasil", cuja produção e veicula
ção em cadeia nacional estão há décadas sob sua responsabilidade,
chega às mais longínquas e esquecidas comunidades do territótio
nacional, levando a informação a milhões de pessoas que não dis
põem de qualquer outra fonte, brasileiros que se mantêm unidos à
Federação apenas pelo frágil elo dessas ondas radiofônicas diárias.

A Radiobrás mantém agência de notícias cujos ptincipais
clientes são os órgãos de imprensa do intetior do País. Por seu in
termédio, toda a Nação pode acompanhar e fiscalizar o Estado, a
atuação,dos três poderes da República, o caminhar de nossa demo
cracia. E responsável também por boa parte do suptimento de ma
terial jornalístico para a programação de instituições como as TV
Educativa e Cultura - reconhecidas em âmbito nacional e interna
cional pela qualidade de sua programação.

Tudo isso, no entanto, está ameaçado, Senhores. Condenada
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em várias auditorias, a Radíobrás foi recentemente declarada pelo
Tribunal de Contas da União como uma empresa em ruínas. Um
déficit orçamentário da ordem dos R$ 50 milhões, 64% dos recur
sos previstos para pagamento do pessoal, em todo o ano, esvaídos
apenas nos seus três primeiros meses; equipamento sucateado e
instalações inabitáveís transformaram-na em fonte constante de
problemas e preocupações.

A atual estrutura administrativa, além de obsoleta, mostra
se completamente viciada. Dois terços de seu quadro de pessoal
já em número bem superior ao que lhe seria necessário - ocupam
se de atividades-meio, o que é um absurdo; 10% de seus servido
res - e justamente os de maior remuneração - estão cedidos a
outros órgãos governamentais, mas às expensas da empresa. A Ra
diobrás tornou-se assim um biombo para contornar as restrições
legais que impedem a contratação de assessoria de qualidade, prin
cipalmente para a Presidência da República. A grande maioria de
seus funcionários, no entanto, é mal remunerada, em contraposi
ção a uns poucos privilegiados, que conquistaram na Justiça venci
mentos dignos de verdadeiros marajás.

As prestidigitações econômicas dos governos anteriores
deixaram-lhe um legado de distorções salariais inconciliáveis: sen
tenças judiciais reconhecendo a ilegalidade de diversos dos planos
econômicos passados - principalmente do chamado Plano Bresser
- começam a determinar o pagamento de salários düerenciados
entre seus servidores, além de incompatíveis com as funções exer
cidas e o atual quadro de remunerações da empresa. Já a partir de
junho, segundo informa o jornal O Estado de S. Paulo, será pre~i

so recorrer a créditos suplementares do Tesouro.

A Radiobrás Sr. Presidente, Srs. Deputados, exemplüica
singularmente o efeito das injunções políticas sobre a administra
ção das empresas estatais. As causas de seus males, segundo o
próprio TCU, são as sucessivas más gestões e a crônica falta de re
cursos - ambas causadas pela atuação do Governo e dentro do es
pectro de medidas saneadoras ao seu alcance.

O quadro de jornalistas e servidores da empresa já provou
de maneira incontestável sua competência. Portanto, basta um
pouco mais de atenção política e de recursos para que se possa re
cuperá-la. Auspiciosa, a nomeação do ex-Deputado Mauólio Fer
reira Lima para presidi-la indica uma alteração na postura
governamental. Se o ilustre correligionário dispuser de autonomia
para implementar as medidas necessárias; se conseguir os recursos
ainda não garantidos, para investir em modernização e substituir
equipamentos obsoletos; se puder reestruturá-Ia em bases técnicas
e racionais, tenho certeza de que será possível resgatá-la, devol
ver-lhe o brilho e a agilidade que lhe conquistaram respeito, admi
ração e o carinho de todo o povo brasileiro.

A Radiobrás é uma das pérolas de nosso patrimônio cultu
ral, ferramenta indispensável à integração da Nação brasileira.

O SR. EURÍPEDES MIRANDA (pT - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e §rs. Deputados, à época
em que o Brasil foi descoberto por Pedro Alvares Cabral, a popu
lação autóctone indígena era, provavelmente, de 1 a 5 milhões de
pessoas.

As estimativas têm essa variação, eis que são discutíveis os
elementos disponíveis que permitam fazer uma avaliação realmen
te precisa.

De qualquer fDlUla, no mínimo, 1 milhão de almas, desde
aqueles tempos até nossos dias. foram vítimas de Upl processo de
escravização, prostituição e genocídio dignos da máxima do fami
gerado general norte-americano Custer, que proclamava: '~ndio

bom é o índio morto".

De fato, em nossos dias, toda essa população indígena foi
reduzida drasticamente a apenas 120 mil indivíduos, divididos em
aproximadamente 160 grupos tribais.

Na verdade, Sr. Presidente, as populações indígenas brasi
leiras, especialmente as da Amazônia e, em particular, do Estado
de Rondônia, têm de ser preservadas e protegidas.

Essa proteção deve ser efetivada principalmente contra gru
pos estrangeiros que, intitulando-se missionários, utilizam-se dos
próprios índios para interesses escusos ou, no mínimo, altamente
duvidosos, na criação de reservas ecológicas, e indígenas, sempre
em terras férteis e ricas em minérios, para mais tarde explorá-las
em benefício próprio.

Essa conduta tem sido invariavelmente adotada no Estado
de Rondônia, que simplesmente não tem como expandir-se socioe
conomicamente, poís suas terras aproveitáveis ou são reservas in
dígenas, ou ecológicas.

Nossa preocupação, Sr. Presidente, é bem fundamentada.

As ONG, por exemplo. Muitas são idôneas e buscam, efeti
vamente, defender a causa indígena e ecológica. Outras, entretan
to, assim não atua, utilizando-se apenas e tão- somente da
roupagem de uma organização não-governamental.

Muitos dos membros dessas entidades vão, com muita fre
qüência, ao exterior, às custas dessas instituições. Por que esse in
teresse tão intenso de organismos estrangeiros em patrocinar
viagens internacionais de integrantes das ONG? É, no mínimo,
suspeito. Será que não estão eles muito mais interessados nas ri
quezas da Amazônia?

Quero, Sr. Presidente, fazer minha profissão de fé no senti
do da necessidade imperiosa das reservas indígenas. Porém, é evi
dente que tais reservas devem ser compatíveis COlU o número de
índios em cada unidade federada, e não como tem sido feito.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. HUGO LAGRANHA (BlocofPTB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estamos
impressionados com os fatos que se sucedem dia a dia. Contamos
hoje com dezesseis itens demonstrativos da situação de desacomo
dação econômica e fmanceíra da indústria no Rio Grande do Sul e,
muito especialmente, no Brasil. A indústria de calçados no Rio
Grande do Sul está pré-falimentar e igualmente dillcil é a situação
da indústria de confecções, da indústria do peixe, em suma, da in
dústria de tantos outros produtos que são incontáveis.

Há ainda o problema da saúde e das estradas no Brasil. É
um verdadeiro Deus-nos-acuda o que está havendo atualmente,
tanto nos Governos dos Estados como no Governo da República.
Não entendemos que ao chegar aos quatro meses de Governo nada
ainda tenha sido apresentado à comunidade e ao povo brasileiro. A
única coisa que se vê e que se ouve, seja na televisão, seja nos jor
nais, é o problema do consumismo. Há muitos anos um Deputado
do Rio Grande do Sul perguntava por que não se conseguia mudar
a lei da oferta e da procura, e respondeu-lhe Mem de Sá, aconse
lhando-o a que primeiro aprendesse o que era a lei da oferta e da
procura. Hoje verificamos que a lei da oferta e da procura está sen
do demolida pelo Sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan. que até
agora não apresentou absolutamente nada de conciso para que se
possa ter consciência ou esperança de que o real se mantenha.

Hoje, pela segunda vez, estou em frente a este microfone,
quas~ desprevenido, para dizer o que sinto e o que se pode obser
var nos Governos dos Estados e no Governo da Nação. Não se
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preocupam com mais nada a não ser com juros altos, e com juros
altos declaram que não há inflação. Mas os juros altos l'ão justa
mem o principal adubo para providenciar o desenvolvimento da
indústria financeira.

No Brasil, atualmente, vivemos uma fase desesperadora em
relação à maneira como se comandam as fmanças no País.

Ninguém se lembra do Gide, ninguém se lembra do Hjal
mar Schacht que, após a segunda Guerra Mundial, recuperou a
Alemanha em menOs de dois anos. Ninguém se preocupa em saber
como se procede à produção neste ou naquele setor. A fome cam
peia no Brasil. E por que? Porque os alimentos estão apodrecendo.

Realmente, na fronteira do Rio Grande, em Alegrete, minha
terra, o arroz colhido neste ano talvez apodreça por falta de silos
para ser depositado. O arroz e a produção de outros períodos estão
apodrecendo nos armazéns. E por que o Governo não transfonna o
arroz em decomposição, deixando-o em condições de alimentar os
pobres, os desesperados?

Assim, Sr. Presidente, fica a minha primeira marlifestação
sobre o que entendo como uma maneira inconcebível de se admi
nistrar o País.

O SR. UBALDO CORREA (pMDB - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o dia de
ontem, 10 de maio, festejado por ser o Dia do Trabalhador, e sendo
o dia em que o novo salário mínimo de R$I00,OO passou a ter sua
vigência, transcorreu para mim, que represento a região oeste do
Pará, com muita preocupação, pois esse valor de R$l00,OO para o
trabalhador da minha localidade, embora represente uma melhoria
salarial, não chega para o sustento de sua família. Mesmo assim,
esse novo valor pode significar o fim do emprego !JUe com dificul
dades o trabalhador da minha região conseguiu. E que pela situa
ção fmanceira que atravessa a área, bem poucos podem pagar o
salário, onerado ainda mais pelo excesso de encargos sociais. Des
ta preocupação, comunga o próprió Presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho, conforme recente entrevista que concedeu ao
Jornal de Brasília.

Infelizmente essa é a dura realidde de uma região que tem
como pólo central a cidade de Santarém., primeira do Estado de
pois da capital. hoje com mais de 200 mil habitantes, mas onde
não existe nenhuma indústria de grande ou médio porte; só temos
ali pequenas serrarias que aproveitam a rica floresta amazônica,
que a dizimam a cada dia. Todavia, reconheço, são as únicas a ofe
recer empregos, o que as toma necessárias, por serem as únicas
fontes de empregos. Não há um único projeto fmanciado com re
cursos da SUDAM

A região oeste do Pará, que como já falei anteriormente te
nho orgulho de representar nesta Casa, há muito, está a merecer
especiais cuidados de seus governantes, tanto da área federal como
estadual. Trata-se de uma região composta de quatorze Municí
pios, formada de ricas várzeas, abundante floresta e solo privile
giado em minerais, mas onde não circula dinheiro, o que torna
pobres seus habitantes, que necessitam de melhores condições de
vida pela sua sobrevivência.

Aliás, os únicos benefícios que a área recebeu, por justiça,
devemos ao Governo de exceção que teve o País.

Enquanto é tempo, e para evitar que qualquer cobiça conte
com o apoio da população local, faz-se necessário que o Governo
acione projetos que visem ao desenvolvimento da áreà, não apenas
para ocupá-la e gerar serviços, mas para que não seja pólo fértil
para olhos que não sejam brasileiros.

Sr. Presidente, preocupado com o desfecho da atual situa-

ção, que tem como cauSà: o salário mínimo de R$I00,OO, peço a
Deus que ilumine os homens da República para que possam real
mente fazer o que disseram na campanha; o que o Presidente da
República há dias disse, quando ·passou por Santarém., prometendo
a ligação da Santarém-Cuiabá e a extensão do linhão de energia
da Transamazônica até Santarém.

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

O SR. EDINHO BEZ (pMDB - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, recentemente
aqui estive para relatar alguns episódios negativos vividos pelos
motoristas, especialmente os caminhoneiros, acerca da violência
hoje registrada em nossas estradas. Volto hoje a ocupar esta tribu
na para, mais uma vez, solicitar providências das autoridades com
petentes no sentido de coibirmos e erradicarmos defmitivamente o
problema das estradas brasileiras.

Como se não bastassem os míméros, as estatísticas e o
amontado de mortos, vítimas da imprudência e do descaso público
com nossas rodovias, agora somos obrigados a temer uma simples
viagem. Lembro-me que há alguns anos um motorista de cami
nhão da minha região, o sul do Estado de Santa Catarina, transfor
mava suas viagens em verdadeiras aven1llras com toda a família.
Iam a esposa, os fIlhos e aproveitavam a viagem para conhecer no
vos lugares, novas paisagens. Aliavam a necessidade com o con
forto de terem ao seu lado a família, por milhares de quilômetros.

O que ocorre nos dias de hoje é de deixar qualquer um no
mínimo pe1plexo: Além de não arriscarem mais levando suas fa
mílias, muitos caminhoneiros ainda têm seus caminhões roubados,
suas cargas contrabandeadas e muitos ainda são assassinados.

No meu Estado tivemos casos recentes. Faz quinze dias
contactei a Secretaria de Segurança do Distrito Federal solicitando
informações sobre um caminhoneiro do Município de Lauro Mül
ler, até então com paradeiro desconhecido. Outros casos registra
dos dão conta do assalto ao motorista Orlando da Silva Matos,
residente no Município de Annazém - SC, e que teve seu cami
nhão volvo 1995 roubado por dois elementos que o amarraram no
mato entre as cidades de Ponta Grossa e Prudentópolis, no Paraná,
sendo libertado apenas no dia seguinte. Neste mesmo dia, o Sr.
Orlando contactou o DElC em Florianópolis, que imediatamente
colocou os demais órgãos competentes no circuito. Até o momen
to o crime não foi solucionado; e acreditamos que dificilmente o
será se o empenho não for maior e se as autoridades competentes
não tomarem providências urgentes.

Estamos temendo pelas vidas daqueles pais de família que
viajam centenas de quilômetros por este Brasil afora, ajudando no
desenvolvimento deste País. Tememos pela vida e pela escalada
absurda da violência que não poupa mais nada nem a ninguém.
Esses casos precisam ser elucidados, os caminhões recuperados e
as famílias confortadas.

Lembro-me que ainda no Governo Sarney fora inaugurada
uma linha de rádio para caminhoneiros, com o objetivp de ofere
cer mais tranqüilidade e segurança a esses profissionais. O que
aconteceu? Ninguém tem notícia mais deste serviço. Os postos ro
doviários de polícia estão sucateados, não dispõem de equipamen
tos nem para comunicação que dirá para investigação. Srs.
Parlamentares, o problema é muito sério e tem-me deixado preo
cupado demais. Volto a pedir que as autoridades e os governantes
tomem providências. Como na· agricultura o colono está abando
nando a zona rural, o caminhoneiro vai abandonar a profissão e aí
o problema será maior ainda.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex· que autorize a transcrição



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 3 7837

de boletim de ocorrências anexo a este pron;uncíamento e que esta
Casa não fuja das suas responsabilidades e tenha coragem e agili
dade para produzir uma lei capaz de intimidar <> número cada vez
maior de quadrilhas especializadas neste tipo de crime.

Sr. Presidente, gostaríamos de voltar a esta tribuna para re
gistrar a ocorrência de assaltos aos caminhoneiros, o que tem re
sultado emmortes, inclusive de suas esposas.

Peço aos nobres Deputados desta Casa que nos ajudem a
exigir das autoridades uma solução para a questão. Não é mais
possivel trafegar pelas rodovias do Pais sem um minimo de segu
rauça. As autoridades de Santa Catarina têm pedido a este Deputa
do que faça exeICer a sua influência junto aos demais pares com o
objetivo de dar o minimo de segurança às estradas do nosso Pais.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ARMAZÉM
CEP: 88740 Armazém - Santa Catarina

Armazém, 2 de maio de 1995
nmoSr.
Edson Vez de Oliveira
DD. Deputado Fedeml
Brasilia - DF .

Confmme contato por telefone, segue abaixo como ocorreu
o roubo do caminhão.

No dia 21-4 às llh horas no Municipio de Prudentópolis
PR, nosso caminhão Volvo NL 340 ano 95, com carreta KRONE
ano 90, foi roubada por dois elementos a mão armada. Renderam
o motorista e o amarraram no mato até às 8h horas do dia seguinte.

Assim que o motorista foi libertado, no dia Q2-4, o mesmo
foi para Delegacia de Prudentópolis e de 1° nos avisou. Em segui
da entramos em contato com o DElC de Florianópolis, Delegacia
de Furtos e Roubos do Paraná e de Porto Alegre. Deixamos regis
trado ainda na Central da Policia Federal de Curitiba, Central da
Policia Federal de Tubarão, que mandou telex aos outros Postos.
Avisamos ainda à Delegacia da Policia Civil de Guaira - PR - Sr.
Paulo, Delegacia da Policia Civil de Mundo Novo - MS - Sr. Ges
ser, DEIC de Florianópolis - SC, Policia Rodoviária Federal de
Pirabeiraba, Policia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, Policia
Rodoviária Federal de Cascavel, Policia Rodoviária Federal de
Curitiba, Delegacia de Roubos e Furtos de Veiculas do Paraná,
Delegacia da Policia Civil de Santa Helena, PR - Sr. Coelho, De
legacia de Missal - PR - Sr. Carlos, Delegacia de ltaipulândia 
PR, Delegacia de Porto Rico - PR, Sr. Wilson, Delegacia de Ubi
ratã - PR - Sr. Barbosa, Delegacia de Porto São Pedro - PR - Sr.

Milaré. Em todas as Delegacias e Polícias Federais que entramos
em contato, comprometeram-se a vasculhar a área e avisar aos lu
gares vizinhos.

Na Delegacia de Ubiratã, o Escrivão Sr. Barbosa, nos infor
mou que no dia 17-4, foram preso três elementos roubando um ca
minhão mercedes, sendo que um bandido fugiu. Este elemento que
fugiu, o Sr, Barbosa nos mandou um fax da carteira de identidade
e foi reconhecido pelo nosso motorista como sendo um dos bandi
dos que roubaram nosso caminhão.

.........................................................................~ .
fazer um lanche, tendo deixado a porta destravada, pois,

iria continuar a viagem. Que quando foi entrar no caitlinhão, foi
abordado por dois elementos, sendo um loiro, estatura baixa, olhos
amis, cabelos castanhos claros, de aproximadamente 25 anos, en
troncado, tinha muitas feridas tipo "afta" na boca e nos punhos ti
nha feridas, estava comum revólver niquelado. Que tinha mais um
outro elemento, castanho claro, alto, muito forte, tipo alterofilista,
tinha outro tipo de arma, ou uma pistola ou uma minimetralhado
ra, deram voz de assalto e colocaram um capuz na cabeça do co
municaute, empurrando-o na cabina, o elemento mais forte, tomou
o volante do caminhão e saiu dirigindo, muito bem, pelo jeito, é
experiente em dirigir caminhão. Em certa altura da estrada, para
ram o caminhão, o elemento forte conversou com mais alguém e
xingou uma mulher dizendo "sua vagabunda, porque demorou a
sair do mato", após, continuou a conduzir o caminhão, do ponto
do assalto, até o local onde o comunicante ficou preso, uns trinta
minutos, algemaram o comunicante com uma corrente fma, com
dois cadeados. Que o elemento que tinha as feridas na boca, ficou
cuidando do comunicante, armado, até por volta das 8h3Omin
desta data, 22-4-95, chegou perto do local onde estavam, um vei
culo Opala, marrom escuro, modelo antigo ainda, com quatro lan
ternas na traseira (possivelmente, não viu ao certo), um elemento
foi até onde estavam, o qual mandou que não era para o comuni
cante vê-lo, senão o matava. Mandaram o comunicaute permane
cer ali por meia hora, senão o matavam, após, foram embora. Que
deixaram os documentos do caminhão, algumas notas fiscais, um
cheque do Posto Locatell de Ponta Grossa - PR, no valor de
R$130,OO aproximadamente. Que levaram uma toalha de banho do
comunicante, cor azul-escuro, bordada com as palavras "Orlando,
Daili, Tuco, Daui e Rik", uma botina cor marrom, "zíper" dos dois
lados, de couro, marca Amazonas. Que o elemento que ficou vi
giando o comunicante, tinha uma calça, cor marrom, comuma fai
xa cor azul nas pernas, com bastante estrelinhas na faixa, de cor
vermelha. Segundo informações do proprietário do caminhão, Au
gusto Arent, fone (048)645 0175 - residente em Armazém tam
bém, somente tem um seguro parcial do cavalo. Nada mais disse,
segue assinado. Em tempo. Que no pára-choque dianteiro, lado es
querdo, tem um sinal em azul, de um enrosco com outro veiculo.
No painel, tem um adesivo "Hobby" colorido e uma ''borboleta''
colorida. Nada mais disse, segue assinado.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pP - PRo Sem revisão O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR 7 sr. Sem revi-
do orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Parlamentares, está-se são do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, quero
aproximando o início das votações mais importantes da reforma agradecer a homenagem que recebi do Sindicato dos Empregados
constitucional. Hoje, teremos o primeiro round, a primeira sessão em Saúde de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo.
deliberativa a respeito. O Presidente Florivaldo Pereira de Almeida, em nome da

Reafnmo o que venho falando há muito tempo da tribuna: categoria reunida no Clube da Saúde no Dia do Trabalhador, em
lamentavelmente, o nosso querido Brasil, na sua orgaillzação eco- Presidente Prudente, entregou a este Parlamentar uma linda placa
nômica, política e' social, cometeu equívocos em cima de (',quívo- de prata, denominando-me Patrono da Categoria, por ter sido o au
cos ao longo de décadas, sendo os grandes prejudicados os tor do projeto de lei que, após aprovação do Congresso Nacional e
próprios brasileiros. ' sanção do Presidente Itamar Franco, é li; lei que r~~lamenta a pro-

Por isso, como nacionalista e soyial,-democrata, como homem fissão do atendente de enfermagem; que ,corria 'O risco de, a partir
que tem lutado durarite toda a sua vida para a construção de um Brasil do próximo ano, ser questionada pelos CORENS eCOFEN.
justo, fraterno, desenvolvido e democrático, não me conformo com Quando apresentei o projeto, 'em 1989, sabia dos riscos e
esse estado de coisas que prevalece no nosso querido País. apesar de todas as dificuldades, essa lei salva a estrutura de atendi-

Temos 32 milhões de miseráveis, 40 milhões de pobres - os mento do serviço medico-hospitalar, já tão, debilitlldo, pois os
indicadores do IBGE apontam esse flagelo em que vivemos. Te- atendentes é que representam a grande base de atendimento aos
mos um continente tão rico e um povo tão pobre. pacientes, que os vêem como verdadeiros anjos da guarda.

Sr. Presidente, sem dúvida alguma o Estado brasileiro não Que me desculpem os médicos, mas são os atendentes de en-
cumpriu a sua obrigação de formar a sua gente, de cuidar do seu fermagem que estão em todos os mÓll1entosao íadó pp~pacientes.
povo, de' dar~lhé educação, saúde, habitação, segurança, justiça e Por isso, a categoria é que mer\lCe a homenagçm. e eu trans
alimentação. Mas foi muito pródigo em constmir um Estado-em- fIro a todos essa placa, bem como o.cartão de' pratll."recebido das
presário - metade do PIB e do Estado brasileiro. Belo porte 'que enfermeiras de Regente Feij6.
temos: o Estado rico e o povo pobre, miserável, sem infra-estrutu-' Agradeço ao Presidente daquele sindicato a 'recepção', bem
ra de saneamento básico e educação. Por isso, as reformas consti- .' como aos representantes das categorias dos metalúrgicos, dos grá-
tucionais são imprescindíveis. ficos, dos eletricitários e dos profIssionais de alimentação.

O modelo de Estado-empresário, repito, produziu 32 milhõ- Parabéns aos "pacientes" atendemes de enfermagem.
es de miseráveis e ,40 milhões de pobres. Porém, dizem: Ah! são O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo' a palavra
setores estratégico·s. Estratégico é o povo, a alimentação, a comi- ao nobre Deputado Paulo Rocha. .
da, a escola, a saúde, a segurança e a justiça. O SR. PAULO ROCHA (pT - PA.' PronunCia: ó seguinte

Ora, temos educação, saúde, justiça, segurança, tudo de discurso.) - Sr. Presidente, Sras., e Srs. Deputados, ontem.·dia l°
meia-sola, porque o dinheiro do contribuinte, do pobre.povo !>Qfri- de maio, foi comemorado o Dia do Trabalho em todo.o mundo.
do foi canal.izado para bancar o Estado-empresário. O Estado vai Aqui no Brasil, não há o que comemorar.. Uns protestam.
mal- está diagnosticado - e'precisa ser reformulado. outros usam a data como mais um feriado, alguns s~ .acorÍJ.odam na

O Presidente Fernando Henrique se elegeu com uma prO- desesperança e na flata de perspectiva de um novo tempo.
posta de reformulação do Estado brasileiro, de reforma constitu- A Rede Globo de Televisão fez questão de mostrar as corri
cional, obtendo quase 35 milhões de votos. A maioria dos das de bicicletas, o ato de Luiz Antônio de Medeirós e âa Força
membros do Congresso também se elegeu em cima dessa proposi- Sindical em favor do grande capital, IÍ1as, Como sempre, escondeu
ção, para as mudanças serem produzidas reformando-se a Consti- os protestos ocorridos por todo o País promovidos pela ClJT e por
tuição e o Estado, para reformarmos o homem brasileiro, dar-lhe aqueles que não aceitam viver sobre o tacão das injus~ças sÇ>Ciais,
tudo aquilo que lhe foi negado, ao longo de décadas, neste País. do arrocho e da enganação.

Por outro lado, para também fazermos mudanças nas regras Entendemos que o dia dedicado ao trabalho merece algu-
econômicas, para colocarmos o nosso capitalismo no seu devido mas reflexões bem brasileiras. O trabalho, em nosso País, sempre
lugar: fortalecer o Estado para que ele controle os dumpings, os foi, historicamente, relegado. Sendo um dos países que mais cres
trusts, os cartéis, os monopólios,os oligopólios. Um Estado forte, ceu no século, o Brasil choca o Planeta pela forma como trata a
funcionando socialmente, democraticamente, livre, para o seu sua população trabalhadora, responsável direta pela geração de ri
povo, para a sua gente. A economia livre, mas com o Estado con- quezas mal distribuídas e concentradas nas mãos de tão poucos.
trolando os dumpings, controlando os eartéis e todas as formas de Os dados sociais sobre o Brasil são objeto de discussão e
crime contra a ordem econômica e contra a economia popular. relatórios do mundo inteiro.

É dessa maneira que enxergo o problema, e é por isso que O salário mínimo sem dúvida é o mais baixo., os míseros
voto favoravelmente ao projeto que vem hoje ao plenário, aq~ele 100 reais já são há muito tempo estabelecidos por países do Ter
que trata do gás canalizado, votando da mesma forma quanto ao ceiro Mundo como o Senegal e o Paquistão, embora o Brasil seja
projeto que trata do monopólio da exploração do petróleo, ao que uma das maiores economias do mundo.
trata das telecomunicações, ao que se refere à reforma tributária e Temos 300 milhões de brasileiros famintos que vivem na
ao que diz respeito à reforma previdenciária. mais absoluta miséria.

Pelas reformas, Sr. Presidente, porque a manutenção do tex- O analfabetismo impera em 26 milhões de irmãos brasilei-
to constitucional e do status quo é a manutenão da miséria, é ser ros, sendo um número cada vez mais assustador o de crianças que
contra o povo brasileiro, é ser impatriótico, antinacionalista. Ser na- ficam fora da escola sem nenhum perspectiva de futuro.
cionalista é votar pela reforma, pelo nosso povo, pela nossa gente. Como conseqüência desta falta de perspectiva e omissão do

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Estado, milhões de mulheres e meninas se prostituem vendendo o
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a seu corpo para sobreviver. Por outro lado, milhões de crianças

palavra pela ordem. rondam as ruas das grandes cidades com o futuro assegurado em
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa- direção às drogas, à violência e ao banditismo.

lavra. No interior do Brasil, 10 milhões de trabalhadores va-
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gueiam sem terra em busca de trabalho, submetidos à violência e à
concentração da terra nas mãos dos grandes latifundiários.

O Brasil é rico, mas contraditoriamente tem o seu povo po
bre. Essa situação deixa uma incerteza para o futuro. Principal
mente neste momento em que o neoliberalismo avança,
estabeleçendo ,suas hnposições sobre o nosso País, quebrando nos
sa soberania., vendendo nosso patrimônio e destruindo nosso pou
co avanço e conquistas sociais.

Portanto, há uma incerteza quanto ao futuro, confJ1D1ada pe
las ações do ÇioyernO' Fernando Henrique, que mais uma vez se
subme~~ lógica,dp iI;nperialismo através das imposições do FML

,Diante desse quadro, Sr. Presidente, não há o que comemo
rar neste 10 de maio.

Temos mais motivos para protestar e exigir do Governo
mais respeito eyontadepolítica com a classe trabalhadora.

Exigir ta,mQéprdo Congresso Nacional que não endosse as
ações governamentais com as refonnas constitucionais que só vêm
beneficiar o grande capital. .

Era o que tínhamos a dizer. .
9 SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (pMDB - PB. Pronuncia

o seguinte çlisçt!rl?o.) - .Sr.J>residente, So e Srs. Deputados, um
dos males crônicos do nosso País,. sabemos bem, é a descontinui
dade de obras e programas sociais, que geralmente são bem plane
jados, começam dando bons resultados, provam ser eficientes,
mas, por um ou outro motivo, acabam interrompidos, quando não
abandonados por .completo. As causas são sempre as mesmas ou é
o esgotamento de.recursos, ou são recursos mal geridos, ou simI'les~

mente a paralisação por razões puramente burocráticas ou políticas.
É comum que· isso aconteça em principío de mandato; quan

do as mudanças, administrativas sempre param ou, no ~o;
freiam as ati,vidades, em andamento no Governo 'anterior. Creio'ser
esse o caso do Programa de Ação, Social emSaneamento,.o Prose
ge, que era gerido pelo Ministério do Bem-Estar Social. Com a sua
extinção, no começo deste ano, a indefinição na redistribuição de .
suas competêncifls provocou um·hiato prolongado e maléfico nesse
programa, que já mostrava cl~ente sua viabilic:!l\de e eficiência. .

O Prosege. é um programa de inves.timentos do. Governo
brasileiro no setor de saneamento básico, contando com fmanCia~

mento do Banco Interamericano de Desenvolvimento da ordem de
US$3S0 mi,lhões, e mais US$ISP milhões de outras fontes. Con
siste na realização de obras urbanas de sistemas de esgoto sanitá
rio em áreas carentes de alta densidade populacional, abarcando
219 municípios, o que resulta, naturalmente, na melhoria das con
dições de vida de grande parte da população de.baixa renda, além
da geração de empregos e, claro, da recuperaçãqdo setor de sanea-
mento básico. '

O Programa prevê beneficiar quatro milhões de pessoas,
com a implantação de 740 mil ligações domiciliares e 6.700 quilô
metros de redes de esgotos. Como conseqüência, gerará. 60 mil
empregos diretos, 20 mil empregos indiretos e 9 mil empregos
permanentes. Só isso já basta para provar a sua oportunidade, e,
mais ainda, para exigir a sua implementação urgente.

Atualmente, do total de 263 projetos, 244 obras estão con
tratadas, mas apenas 20 foram concluídas, estando paralisadas ou
simplesmente não iniciadas 173 obras, o que representa um avan
ço físico do Programa, até janeiro deste ano, de menos de SO%. A
última liberação de recursos deu-se em fmais de dezembro último,
e, com as refonnas ministeriais efetuadas, tudo entrou em compas
so de espera.

Com a transição, ficou indefmido para onde iJ.ia a Secretaria de
Saneamento do ministério extinto, e, conseqüentemente, quem seria o
gestor do Programa. Os empenhos de 94 foram cancelados em sua
maioria, gerando impossibilidade de pagamentos de restos a pagar, o

que obrigou a elaboração de aditivos aos convênios já celebrados
- isso sem falar de tantos outros transtornos acarretados pela situa
ção ambígua daquele órgão.

No entanto, parece que, recentemente, os trabalhos estão
. começando a tomar o rnmo devido. A Secretaria de Saneamento

do Ministério da Ação Social passou para a área do Ministério do
Planejamento e Orçamento, incorporando-se a uma secretaria mais
abrangente, de Política Urbana, com uma Diretoria de Saneamen
to, especifica. Já é, portanto, uma esperança.

Os prejuízos com essa paralisação foram grandes: têm-se
notícias de serviços perdidos por causa de chuvas; obras abando
nadas pelos empreiteiros; outras destruídas pelo abandono, desem
prego gerado pela redução de equipes nas obras, pagamento de
mais juros e comissão de pennanência pelo Governo brasileiro,
além do descrédito junto aos organismos internacionais que con
tratos não cumpridos necessariamente acarretam.

Trago' um exemplo, apenas um - e este simplesmente por
conhecê-Io de perto, por ser de minha cidade natal, onde já tive a
honra de estar à frente do seu Executivo - do resultado funesto
dessa paralisação: as· obras de saneamento que se realizavam em

. Campina Grande, no bairro do Catolé: as valas foram abertas, mas
a tubulação sanitária não chegou a ser posta, e hoje o bairro está
praticamente intransitável. Ou seja: um beneficid acabou transfor
mando-se num verdadeiro pesadelo para os moradores do Catolé.

E .. assim como esse, tantos outros casos. É por isso que faço
um apelo público ao Sr. Ministro do Planejamento para que agili
ze, o mais urgente possível, os trabalhos do Prosege, não apenas

,em favor dos moradores do Catolé, mas também de tantas outros
brasileiros, de Norte a Sul do País, que serão beneficiados pelos
mais de 200 projetos do Programa.

O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Deputados, mais uma
vez denunciamos o tratamento discriminatório do Governo para
com os triticultores brasileiros e a fonua como nossos recursos
vão parar nas mãos dos plantadores estrangeiros.

Enquanto nossas autoridades prometem liberar R$160 mi
lhões para o plantio de trigo, irão gastar em tomo de R$1 bilhão na
compra do cereal importado.

Sob o argumento de equilibrar li balança comercial com a
Argentina, mantemos um aéordo desastroso com aquele País, no
que nos comprometemos a comprar até o ano 2000, pelo preço in
ternacional e sem compromisso de entrega, até S milhões de tone
ladas/ano.

Pior mesmo que o referido acordo é a cumplicidade do nos
so Governo quando permite a entrada de trigo alemão, canadense,
etc., altamente subsidiado na origem, causando aqui a mais desleal
das concorrências sem nenhmn benefício para os consumidores.

Esse acordo e outras medidas governamentais adotadas nos
últimos anos fizeram diminuir a lavoura gaúcha de 2 milhões de
hectares para menos de SOO mil, causando desemprego, ociosidade
de máquinas e não-utilização das terras no inverno.

Tudo isso, sem nenhuma vantagem para o Rio Grande do
Sul, que deixou de produzir, tampouco para o agricultor que deve
ria fazer a necessália rotação de culturas, barateando os custos de
produção.

Os burocratas de Brasília continuam errando ao privilegiar
o trigo estrangeiro.

Os avanços da pesquisa já nos permitem produzir, em quan
tidade, produto de melhor qualidade e a constante elevação dos
preços em âmbito internacional estão derrubando o surrado argu
mento de que o trigo importado é melhor e mais barato.

Está na hora de serem adotadas medidas em defesa da triti
cultura nacional.
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Taxar o produto internado no Brasil com subsídio na ori
gem, rever o acordo com a Argentina e definir um programa de re
éuperação da lavoura constituem tarefas mínimas para quem quer
governar defendendo o interesse dos nossos produtores e consumi
dores.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Depu
tados.

O SR. SALOMÃO CRUZ (Bloco/PFL - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, como
representante do Estado de Roraima e, por conseguinte, da região
amazônica, e também por interesse decorrente da minha formação
profissional, venho hoje a esta tribuna'pronunciar-me sobre tema
de destaque nacional das últimas semanas: o Sistema de Proteção
da Amazônia - SWAM, na avaliação dos recursos naturais da re
gião amazônica.

Se nos dispusermos a examinar a Constituição Federal de
1988, veremos que lá está defmido como competência comum à
União e aos Estados o acompanhamento e a fiscalização das ativi
dades minerárias (art. 23, inciso XI), mantida, porém, como com
petência exclusiva da União legislar sobre minas e outros recursos
naturais (art. 22, inciso XVIII), bem como a autorização e a con
cessão de direitos de lavra, sendo que os recursos minerais são
bens da União (art. 276).

A administração çlesses recursos passou, após 1988, a ser'
compartilhada com os órgãos ambientais dos Estados, por .força do
art. 255, que estabelece que "quem explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com
solução técnica exercida pelo órgão público competente, na forma
da lei".

Assim, à falta de regulamentação específica.para os citados'
dispositivos constitucionais, a administração dos recursos minerais
passou a ser mais complexa e sujeita a entraves, sobretudo em Ulll
ção da multiplicidade de orien~ções e objetivos, nem sempre coe
rentes entre si.

Esta bipolarização da administração, na qual se defrontam
de um lado a concessão da União e de outro o licenciamento am
biental dos Estados, tem trazido,sérios prejuízos ao setor mineral, '
que precisam ser evitados.

Os recursos minerais, Sr. Presidente, são os fundamentos de
qualquer país que se considere civilizado. Não se pode pensar em
qualidade de vida e desenvolvimento econômico sem a utilização
intensiva e racional dos seus próprios recursos minerais.

No Brasil, a mineração tem fortes raízes históricas, estando
ligada ao processo de expansão das fronteiras econômicas desde
os tempos coloniais, interiorizando o desenvolvimento, levando
infra-estrutura a regiões carentes, contribuindo, assim. para a redu
ção das desigualdades regionais.

Se considerarmos, contudo, a participação da produção mi
neral na economia brasileira, poderemos observar que ela sofreu
um processo de estagnação na década de 80 e que, a partir de
1990, sua tendência é de declínio.

Com a preocupação das suas atribuições com o que compe
te à União, o Governo Federal tem destinado, nos últimos anos,
significativa atenção à região amazônica no sentido de promover a
desejada harmonia entre as necessidades humanas e as ambientais,
tendo em vista que essa região é depositária da maior e mais diver
sificada reserva nacional de recursos minerais a ser explorada.

Ante o gigantismo dos problemas presentes, entretanto,
cumpre que se procure a máxima racionalização dos recursos fi
nanceiros disponíveis, que são quase sempre escassos, de modo a
obter respostas de alcance efetivo, em prazos relativamente curtos,
garantindo, assim, a oportunidade das ações.

A fim de solucionar a problemática geral em que se encon-

tra envolvida a região, tanto nas áreas de natureza socioeconômica '
quanto nas culturais e tecnológicas, foi aprovada, já em 1990, o
projeto que prevê a criação do SIPAM, centrado na Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, pela natureza
estratégica e multidisciplinar dos assuntos pertinentes.

O objetivo básico lIo SIPAM é o de integrar~ avaliar e di
ftmdir conhecimentos que pennitam ações globais e coordenadas,
dos órgãos governamentais da região amazônica.

Tendo o tão decantado Sistema de Vigilância da Amazônia,
o SIVAM, como apenas um de seus elos'o SWAMcorigregara vá-'
rias organizações com interesses na região, sejam federais esta
duais, municipais ou quaisquer outras entidades afms, de mOdo a
promover a integração dos interesses regionais sobre os seus re
cursos minerais, florestais, hídricos e agropecuários. Dentre todas

'as,atividades previstas para esse sistema estão a realização de aná
lises de apoio ao planejamento regional de infra-estrutura,o pIan:e~

jamento e monitoração do uso do solo, o zoneamento ,de áreas
produtivas e a monitoração de áreas de cultivo agrícoÍa, de áreas '
de ·mineração e de reservas indígenas.

Na década de 70, o Brasil, através de seus órgãos ligados à
atividade mineral, deu um imenso passo no sentido de obter lImplo
conhecimento dos seus recursos naturais de toda ordem. na região,
com a concretização do Projeto RADAM (Radar da Amazônia),
talvez o projeto mais grandioso de todo o mundo, de todos os tem
pos, nessa área de atividade.

Contudo, Sr. Presidente, mais de 20 anos são passados, o
País mudou, nossas necessidades cresceram, é outro nosso relacio
namento com o mundo.

Surge o momento de superarmos novo desafio.
A oportunidade que o SIPAM está a nos proporcionar pare

ce única no atual contexto nacional para consolidar e mesmo am
pliar os conhecimentos então trazidos pelo RADAM .

Com dados obtidos através de todos os meios de sensoria
mento disponíveis pelo SWAM, Sr. Presidente, certamente a Ama
zônia terá muitos beneficios a auferir em relação à sua
problemática socioeconômica, com o conhecimento de suas limitaçõ
es, de suas vulnerabilidades e, sobretudo, de suas potencialidades.

O SR. cmco VIGILANTE - Sr. Presidente, peço a pala'
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
. lavra.

O SR. cmco VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o jornal Folha de
S. Paulo, na edição de ontem, veiculou denúncia que considero
muito grave. Segundo aquele jornal, estaria sendo formada uma
espécie de indústria de suplentes, que assumem. na Câmara dos
Deputados, o mandato por um dia, para em seguida, reivindicar
nesta Casa o pagamento do salário de Deputado Federal, embora
sejam designados para exercer as mais variadas funções, até mes
mo de Secretário, em seus respectivos Estados.

Acho tudo isso muito grave, prjncipalment~ pela maneira
como o assunto vem sendo tratado pelos jornais. Se isso realmente
for verdade, creio que se trata de esperteza, de malandragem. O
jornal noticia, por exemplo, que um Deputado de Goiás assumiu o
seu mandato nesta Casa apenas por um dia, pensando única e ex
clusivamente no salário.

Portanto, Sr. Presidente, quero encaminhar esta questão de
ordem à Mesa, presidida por V. Ex" neste instante, para que en
contremos uma maneira de sanar essa situação, alterando a Consti
tuição, inclusive por meio de uma emenda, ou elaborando lei
complementar.

O que não pode acontecer é a Câmara dos Deputados gastar
232 mil reais, segundo a matéria do jornal Folha de S. Paulo, com
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Secretários de outros Estados. Se os Srs. Governadores quiserem
nomear seus Secretários, '<Iue paguem seus salários.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A questão de or
dem de V. Ex· será apreciada oportunamente. Mas, como V. Ex· já
antecipou em suas própria palavras, trata-se de questão que de
mandaria mudança constitucional, para solução do problema, de
acordo com a ótica de V. Ex·.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Zuppo.
O SR. FERNANDO ZUPPO (pDT - SP. Pronuncia o se

guinte discurso,) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, as pro
postas de emendas constitucionais para a reforma da Previdência
Social, de autoria do Poder Executivo, em tramitação nesta Casa,
têm gerado apreensão, insegurança e até revolta nos diversos seg
mentos da sociedade brasileira, sentimentos esses de tal magnitude
que nos levam ao dever de solicitar ao Governo a retirada dessa maté
ria para possa ser objeto de ampla discussão entre os mteressados.

Refiro-me a um conjunto de propostas, pois a Proposta de
Emenda Constitucional nO 21, de 1995, que "modifica o sistema de
Previdência Social, estabelece ,normas de transição e dá outras
providências", encaminhada a esta Casa via Mensagem n° 306, de
17 de março de 1995, do Poder Executivo, foi desmembrada, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em quatro pro
postas distintas de emendas constitucionais, de números 30 a 33,
sendo essa última a que modifica o sistema de previdência social e es
tabelece normas de lxansição, tratando as demais de temas correlatos.

As propostas de refOlma da Previdência Social visam. basi
camente, à unificação dos critérios de concessão de beneficios pre
videnciários, a serem adotadas pelo Regime Geral de Previdência
Social e pelos regimes de previdência dos servidores civis e mili
tares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ressalvados os valores dos benefícios concedidos aos servidores
civis, o limite de idade e os valores dos beneficios concedidos aos
militares. Para tal confere-se à União competência privada para le
gislar sobre previdência social. Outra mudança básica diz respeito
ao critério de concessão da aposentadoria por tempo de serviço,
que passa a combinar limite de idade com tempo de contribuição.

Além disso, as propostas objetivam suprimir do ,texto cons
titucional, remetendo para a legislação complementar, todas as dis
posições relativas a critérios de concessão, cálculo e reajuste de
beneficios do Regime Geral da Previdência Social e dos regimes
específicos, bem como aqueles que asseguram vantagens a catego
rias específicas, como, por exemplo, a membros da magistratura e
do Ministério Público.

As alterações propostas são justificadas pelo Governo como
sendo necessárias para a extinção de privilégios e vantagens ex
cessivas conferidos a categorias específicas, sem a devida susten
tação financeira e atuarial. Essa inviabilidade fmanceira,
entretanto, não foi devidamente demonstrada pelo Governo, que
não apresentou cálculos atuariais em relação a cada regime de pre
vidência social passível de alteração: regime geral, regime dos ser
vidores públicos civis e regime dos militares.

Não se pode pretender alterar normas constitucionais relati
vas à Previdência Social resultantes de consenso da sociedade, no
fórum da Assembléia Nacional Constituinte, atingindo os direitos
sociais do universo da população, sem que essa mesma sociedade,
representada por trabalhadores, empregadores e aposentados, seja
novamente chamada ao debate e possa ter suas reivindicações e di
reitos adquiridos respeitados, sob pena de se levar a população à
intranqüilidade, à insegurança quanto a seus projetos de vida, ao
descrédito nas instituições públicas e ao desrespeito à ordem jurl
dica, implicando ameaça à estabilidade da Nação como um todo.

Além da ausência de uma discussão democrática sobre o
mérito, há que se questionar, a priori, a inconstitucionalidade das

propostas em pauta. Sob essa ótica, cabe, inicialmente, perquirir se
os direitos sociais são passíveis de supressão via emenda ou se es
tão abrigados na defmição das chamadas "cláusulas pétreas", mais
precisamente no inciso IV do § 4° do ar!. 60 da Carta, o qual esta
belece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir "os direitos e garantias individuais". Observamos
que o Título II da Constituição - Dos Direitos e Garantias Funda
mentais trata, no seu Capítulo I, dos direitos e deveres individuais
e coletivos (art. 5°); no Capítulo lI, defmem-se oS''<1ireitos sociais
(ar!. 6°) e diserminam-se os direitos do.s trabalhadores urbanos e
rurais (arts. 7° a 11); e a previdência social está in~rida explicita
mente no rol dos direitos sociais elencados no caput do ar!. 6° ci
tado. Assim, devemos questionar se o teor dos dispositivos
constitucionais referidos abrangem não só os direitos sociais inclu
sos no conceito "dos direitos e garantias individuais", como tam
bém os demais dispositivos da Carta que deles tratam de forma
discriminada, entre outros, os arts. 39 a 41, que dispõe sobre o re
gime jurídico, proteção previdenciária e estabilidade dos servido
res públicos civis, e os arts. 193 a 203, que instituem a Seguridade
Social. defmindo seus objetivos e direitos relativos à saúde, à pro
vidência e à assistência social..

Aspecto flagrante de inconstitucionalidade reside na Pro
posta de Emenda à Constituição nO 33, de 1995, ao se explicitar,
no inciso VII do art. 9° e nos arts. lI, 14 e 15, não ser cabível a
inovação do direito adquirido. o que afronta direitos individuais
instituídos nos incisos XXXV e XXXVI do ar!. 5° da Carta, que
expressam, respectivamente: "a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciária lesão ou ameaça a direito" e "a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Na verdade, as propostas em pauta invertem a ordem natu
ral das coisas ao tentarem suprimir, a título de equíh'brio fmancei
ro, direitos sociais duramente conquistados, quando o bom senso
mostra que o caminho correto seria uma adequada administração
do sistema previdenciário.

Os problemas enfrentados pela Previdência Social podem
ser entendidos como conjunturais, gerenciais e estruturais. O pro
blema conjuntural é explicado pelo fato de o desempenho fman
ceiro da Previdência Social ser afetado diretamente pela política
econômica adotada. Assim, em épocas de expansão da atividade
econômica, do nível de emprego e da massa salarial, as receitas
previdenciárias respondem favoravelmente, e, em época de reces
são econômica, as receitas são comprimidas e o sistema é pressio
nado por uma maior demanda de beneficios. Portanto, a propalada
pressão financeira sobre a Previdência Social pode ser atribuída,
em grande parte. às nefastas políticas econômicas adotadas nos úl
timos anos, que reduzem, o nível de emprego, os salários, e ense
jam a informatização do mercado de trabalho, em função da alta
carga fiscal imposta às empresas.

Os problemas gerenciais dizem respeito à eficiência e à efi
cácia na administração do sistema previdenciário, a cargo do Po
der Executivo, o que pode ser melhorado via redução de custos
operacionais, formação de quadro profissionais, combate à sone
gação, à evasão de contribuições e às fraudes na concessão e ma
nutenção de beneficios. entre outros caminhos. A otimização no
gerenciamento da Previdência Social redundará em aumento de re
ceitas, redução de despesas e melhora do atendimento à clientela.

Os problemas estlUturais traduzem a própria mecânica do
seguro social público, que, sendo o responsável pela cobertura de
riscos sociais previsíveis e imprevisíveis, tem de arcar com o pa
gamento de beneficios sem postergação, independentemente da
entrada das conttibuições devidas em épocas próprias. Nesse as
pecto, a administração do sistema deve manter estudos periódicos
para avaliar a viabilidade fmanceira e atuarial do seguro social
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praticado e se for o caso, levar ao debate propostas para a sua re
formulação, o que deve ser precedido por uma adequação das fon
tes de [manciamento vigentes. Observe-se que, há décadas, a
Previdência Social opera no regime de repartição simples, sem ca
pitalização, ou seja, as contribuições de uma geração custeiam os
beneficios da geração anterior, e existe uma dúvida histórica, tam.
bém de décadas, da União para com a Previdência Social, em de
corrência de não transfêrencia de recursos legalmente devidos.

Srs. Parlamentares, apesar de todos os problemas enfrenta
dos, a Previdência Social vem arcando com o pagamento de bene
fícios e de suas despesas de custeio com recursos oriundos
basicamente das contribuições indigentes sobre a folha de salários,
destinando-se as contribuições incidentes sobre o lucro e o fatura
mento para as áreas de saúde e assistência social. dados oficiais
mostram. para 1995, previsão orçamentária de receita para a Previ
dência Social da ordem de R$33,4 bilhões, e de despesa no mon
tante de R$30,2 bilhões. O fluxo de caixa de fevereiro de 1995
registra uma receita de contribuições de R$2,5 bilhões para uma
despesa com pagamento de beneficios de R$2,2 bilhões. Dados di
vulgados pela imprensa, da auditoria do Tribunal de Contas da
União, nas contas da Previdência Social, confumam que a institui
ção encerrou o exercício de 1994 com saldo positivo de R$1,8 bi
lhão e indicam a existência de uma dívida ativa no valor de
R$34,0 bilhões.

Dessa forma, não encontramos fato que justifique o prosse
guimento das propostas de reforma da Previdência Social, as quais
devem ser precedidas pela formulação de um diagnóstico aprofun
dado, assentado em informações confiáveis, a ser amplamente de
batido pela sociedade, para que, em uma segunda etapa, em caso
pertinente, o Governo apresente propostas concretas, sem vícios de
inconstitucionalidade, a serem viabilizados em acordo suprapartidário.

Conclamamos, portanto, nossos ilustres pares, no sentido de
solicitar ao Governo a retirada das Propostas de Emenda à Consti
Úlição destinadas a refOlDlar a Previdência Social, na certeza de que
esta Casa não pennitirá a supressão de direitos sociais já assegurados.

O SR. CANDINHO MATI'OS (pMDB - RJ. ProilUncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Deputados nunca,
em nosso País, a saúde pública enfrentou crise de tamanha magnitude
levando situação de verdadeiro pânico à população de baixa renda.

De fato, em todo o vasto território nacional os hospitais pú
blicos encontram-se literalmente sucateados, e mais de nove mil
leitos hospitalares já foram dasativados.

O atendimento médico-hospitalar, por conseguinte, é preca
ríssimo, com médico tendo de decidir sobre a vida e a morte, dos
pacientes, eis que atender um significa, no mais das vezes, preterir
outro que, por isso, poderá morrer.

Essa é a siÚlação enfrentada pela maioria esmagadora da
população, que convive com o total descaso consagrado à saúde
pelas autoridades públicas, pois o orçamento do Ministério da Saú
de, nos últimos, anos, não tem sido superior a 2% do PIB, quando em
países como os Estados Unidos atinge 10% desse referencial.

No Rio de Janeiro, particularmente, os hospitais públicos e
conveniados e os pronto-socorros transformaram-se em usinas de
defuntos, pois, por mais boa vontade que haja por parte dos médi
cos e do pessoal da enfermagem. a falta absoluta de condições ma
teriais impede atendimento minimamente adequado aos pacientes.

A propósito, o Jornal do Brasil, na edição da última sexta
feira, noticiou que grave crise ameaça o funcionamento do único
hospital público carioca para pequenas emergencias, que atende
aproximadamente 570 mil habitantes da Barra e de Jacarepaguá,
sem falar na população flutuante, que, nos fmais de semana, supe
ra um milhão de pessoas.

A precariedade das instalações dessa unidade de emergên-

cia é indescritível. Com a falta de espaço físico, banheiros foram
transformados em consultórios e a câmara frigorífica é utilizada
como depósito, sem falar do armário sem portas na central de este
rilização, comprometendo-se a assepsia do material.

É absolutamente fundamental, portanto, que a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro socorra, com urgência, o Hospital Muni
cipal Lourenço Jorge, a fim de que essa unidade hospitalar de
emergência, tão importante para os moradores da Barra da Tijuca
e de Jacarepaguá, não entre em colapso total.

É o apelo que, desta tribuna, dirigimos ao Prefeito César Maia.
O SR. RONIVON SANTIAGO - (pPR'- AC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Deputados, quando
de meu primeiro mandato, tive o prazer de ocupar a tribuna desta
Casa pela primeira vez com pronunciamento que versava sobre a
Rodovia Transcontinental Brasil/Peru, ou seja, a efetiva ligação do
Brasil com o Pacífico.

Naquela ocasião fiz relato minucioso sobre o problema eco
lógico, sobre a discussão que acirradamente se tratava no País,
culminando com a ECO-92, afirmando e assegurando que a obra
não ameaçava, em nenhum momento, o equilibrio ambiental. Mes
mo assim. o que pudemos realizar foi muito pouco; tão-somente a
pavimentação asfáltica do trecho Abunã, em Rondônia, a Rio
Branco, no Acre.

Inaugura-se um Brasil novo. O Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso acena para um País próspero e preparado
para avançar rumo ao desenvolvimento e à riqueza, dentro do pris
ma de estabilidade econômica; o terror da inflação já é coisa do
passado. As mudanças constiÚlcionais em trâmite nesta Casa asse
guram-nos, cidadãos brasileiros, que o País está em boas mãos.
Pois bem; hoje, refeito dos traumas vividos, ousamos, mais uma
vez, apontar para a urgente necessidade da pavimentação asfáltica
das BR-317 e 364.

A saída para o Pacífico amplia as possibilidades de desen
volvimento integral. A Rodovia Transcontinental Brasi1lPeru deve
ser vista como um novo pólo de desenvolvimento e importante
corredor de exportação. O resultado imediato será sentido através
de quatro grandes impactos no processo de desenvolvimento do
País: o impacto político, fruto de um novo posicionamento dos Es
tados de Rondônia e Acre, que passam a integrar defmitivamente
o mapa político do País, graças ao novo significado dessa nova
fronteira geográfica e agrícola; o impacto econômico, que diz res
peito ao grande mercado asiático de três bilhões de dólares sema
nais, envolvendo também o próprio mercado americano da Costa
do Pacífico, propiciando-se o crescimento organizado e planejado
de toda a economia da região, cujos instrumentos e equipamentos
de produção terão que se modernizar para fazer frente às exigên
cias desse novo tempo; o impacto social que está diretamente liga
do ao próprio desenvolvimento da região, a partir dessas novas
conquistas, com a considerável melhora da qualidade de vida da
população e o estímulo ao crescimento ordenado das cidades sob a
influência da rodovia; fmalmente, o impacto ambiental. Serão im.
plementados amplos e profundos eSÚldos sobre o equilíbrio ecoló
gico natural e humano, com o acompanhamento técnico do lhama
e das ONGs, para o desenvolvimento auto-sustentado; pesquisas
nas áreas da biodiversidade e biogenética; haverá o incremento da
indústria farmacêutica, da ciência e da tecnologia, além do Úlrismo
ecológico e científico, abrindo-se novas perspectivas para toda a
Amazônia Ocidental.

Temos como esse, Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Deputados,
merecem atenção especial tanto da classe empresarial como tam
bém do mundo político nacional, para a construção do Brasil que
todos queremos: independente, competitivo e rico.

O SR. MAX ROSENMANN (PDT - PRo Pronuncia o se-
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guinte discursoo} - Sr. Presidente, Sr's e !irs. Deputados, como
centro' observador e irradiador de novas tecnologias, o Paraná é
hoje um dos mais promissores e desenvolvimentistas Estados Bra
sileiros, exatamente porque tem sua alavancagem sustentada pela
moderna mentalidade cooperativa.

Não apenas no âmbito do Mercosul onde o Paraná ocupa
posição de destaque no quadro integrativo com Uruguai, Paraguai
e Argentina, mas também no cenário mundial a mentalidade m0

derna adotada pelo Governo, pela iniciativa privada e pelas insti
tuições de ensino no Paraná está incentivando a retomada de
investimentos externos nas mais diversas áreas da produção.

Recentemente, durante a feira mundial de Hannover, onde o
Paraná foi Estado-destaque do Brasil, ficou patente a sua credibili
dade e o interesse cada vez maior de diversos países na formação
de parcerias, joint.ventures, transferência de tecnologia e intensi
ficação do intercâmbio comercial com o Paraná.

Em sua palestra, durante seminário realizado na Hannover
95, o Governador Jaime Lemer propôs a intensificação do comér
cio do intercâmbio empresarial e cultural, e mostrou com dados e
números, que o Paraná está pronto para receber investimentos da
indústria Alemã.

Os primeiros resultados desse contato podem acontecer em
breve. Uma montadora multinacional está realizando sondagem
técnica para decidir sobre a implantação de uma fábrica no Paraná,
uma escolha que deverá ocorrer exclusivamente em função da rea
lidade regional, da seriedade imprimida à política administrativa,
da capacidade profissional da mão-de-obra disponível e da voca
ção para o moderno desenvolvimento existentes no Estado.

Não foi brincando, não foi sem fundamento l6gico que o
Governador Jaime Lerner, em uma referência nacional e interna
cional em tennos de administração pública, garantiu: os investi
mentos no Paraná têm retomo certo e duradouro.

Com um PIB de 3D bilhões de dólares ao ano, um povo traba
, lhador e uma opção detenninada e irredutível pelo desenvolvimento,
o Paranájá iniciou o seu salto econômico rumo ao século XXI.

Tudo isso porque lá, com sabedoria, aproveitando, da me
lhor fonna possível todas as políticas disponíveis e decorrentes das
mudanças mundiais descobriram-se as benesses da estreita parce
ria entre todos os segmentos da sociedade.

E quando todas as forças são dirigidas para um s6 lado, os
resultados são sempre os melhores.

O Paraná, que já era exemplo de progresso e desenvolvi
mento, hoje também merece ser destacado pela estratégia vitoriosa
de unir forças, alcançando a unicidade de idéias e propósitos.

Daquí para a frente, com a sabedoria do Governador Jaime
Lerner regendo a política estadual, o Paraná não será somente o
Estado destaque na Hannover 95, mas o Estado-destaque no Brasil
e na América do Sul, já que seu potencial comercial e produtivo
está sendo administrado por muitas mãos.

Um Governo que opta pela atuação integrada nas áreas de
saúde, educação e desenvolvimento regional, que pensa primeiro
nos resultados sociais e que não está preocupado em colher para si
os louros das conquistas alcançados cumpre de maneira verdadei
ramente séria o papel de administrador político.

Talvez muito do que não está sendo feito no País tanto nas
esferas estaduais e municipais quanto na própria esfera federal,
pudesse ter respostas diferentes - e mais positivas - se a visão es
tratégica de gestão fosse, como no Paraná, a de garantir o desen
volvimento com justiça social.

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPR - RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, quan
do uma empresa estatal decide profissionalizar-se, preparando-se
para os desafios impostos pela livre concorrência, deve começar

pela escolha de seus dirigentes.
A Telerj, felizm,en~, parece estar disposta a esquecer o

clientelismo e o favorecimento político ao indicar funcionários de
carreira para compor a nova diretoria.

De fato, Sr. Presidente, na primeira assembléia realizada
para a escolha dos dirigentes, nada foi decidido, com a solução fi
nal sendo adiada para o corrente mês.

Essa primeira reunião serviu mais para a discussão das pro
postas da Telerj para os pr6ximos anos, principalmente no caso de
uma quebra do monopólio estatal das telecomunicações.

No entanto, mesmo sem um anúncio oficial, os dirigentes já
estão escolhidos e, excetuando-se o Presidente, rigorosamente to
dos são funcionários de carreira dentro da estatal, o que sígnifica
maior identidade com a fJlosofia da empresa e familiaridade com o
setor de telefonia.

Ninguém duvida, Sr. Presidente, que esse tipo de mentalidade
valoriza a TeleJj, dando-lhe uma administração capaz de conhecer as
realidades de um setor altamente tecnológico e dinâmico.

Fazendo parte de uma holding responsável por nada menos
que 13 milhões de telefones instalados, com uma rede de telefonia
celular que ultrapassa os 2 milhões de tenninais, a TeleIj conhece
bem a necessidade de capacitação técnica.

Escolhendo funcionários de carreira para sua diretoria, a es
tatal opta claramente pelo profissíonalismo e pela capacitação.

Essa realidade nos faz concluir que, caso outras operadoras
do Sistema Telebrás trilhassem esse caminho, o sistema de telefo
nia nacional não estaria enfrentando tantos problemas.

Os usuários da telefonia fluminense podem estar certos de
que, dentro dessa fIlosofIa, os caminhos para o desenvolvimento
da Telerj estariio plenamente abertos rumo ao novo século. E uma
empresa eficiente e administrada com seriedade mostra sua com
petência com ou sem monopólio.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, sros e Srs. Deputados.
O SR. FAUSTO MARTELLO (pPR - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sros e Srs. Deputados, uma de
nossas obrigações, no exercício do mandato que nos foi delegado
pelo eleitorado paulista, é a prestação de contas daquilo que faze
mos. Com efeito, o sistema democrático fundamenta-se na rotati
vídae dos cargos eletivos, na renovação de mandatos, que, não
pertencendo a n6s, Parlamentares, são do próprio eleitor, que deve
ter, sempre que possível, um relato das atividades daqueles que es
colheram nas umas.

Nesse sentido, devemos informar que, além dos despachos
da rotina de um gabinete parlamentar, da correspondência habitual
e da presença em sessões da Câmara dos Deputados e do Congres
so Nacional, exercemos em nome da representação que nos foi de
legada inúmeras atividades.

Assim, Sr. Presidente, cumprindo com a obrigação que nos im
pomos de prestar contas ao eleitor, solicitamos o registro dessas ativi
dades, para que fiquem inscritas no Diário do Congresso Nacional

ATIVIDADESA QUE SE REFERE O ORADOR:

Atividades do Deputado Fausto Martello entre 1° de fe
vereiro e 19 de abril de 1995

- presença na solenidade de posse do Presidente da Repú
blica, perante o Congresso Nacional;

- presença na solenidade de posse dos Ministros de Estado,
no Palácio do Planalto;

- participação em 2 reuniões da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, na condição de membro suplente, uma delas
com a presença do Presidente do Banco Central, Dr. Pérsio Arida
e outra com a presença do Sr. Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil, Dr. Byron Queiroz;
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- participação em 4 reuniões da Comissão de Minas e Ener
gia, na condição de membro titular, uma delas com a presença do
Ministro Raimundo de Brito e outra com a presença do ex-Gover
nador de Minas Gerais, ex-Ministro das Minas e Energia e ex
Vice-Presidente da República, Or. Aureliano Chaves de
Mendonça;

- participação em 2 reuniões da Comissão de Educação e
Cultura, uma delas com a presença do Ministro Paulo Renato de
Souza e outra com a presença do Ministro Francisco Weffort;

- participação em reunião da Comissão de Trabalho, Admi
nistração e Serviço Plíblico;

- participação em reunião da Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Controle;

- participação em reunião da Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Controle;

- participação em reunião da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação;

- participação em 4 reuniões da Bancada do PPR, uma delas
com a presença do Presidente da República e duas para tratar da posi
ção do Partido acerca das propostas de refonna de Constituição;

- participação em 2 reuniões da Bancada Paulista, para tra
tar de assuntos da intervenção do Banco Central no Banespa;

- participação de 3 reuniões sobre a intervenção no Banes
pa e as possibilidades de sua privatização;

- participação em 5 reuniões da Comissão Especial para
análise da Proposta de Emenda à Constituição que pennite a que
bra do monopólio do petróleo;

- participação em 5 reuniões da Comissão Especial para
análise da Medida Provisória n° 932, que trata das mensalidades
escolares;

- participação em reunião, no Senado Federal, da Comissão
Mista encarregada de examinar assuntos referentes ao Consellio Nacio
nal de Educação, com a presença do Ministro Paulo Renato de Souza;

- participação em 2 reuniões de audiência pública da Co
missão Especial encarregada da análise da Proposta de Emenda à
Constituição n° 6/95, que trata do monopólio do petróleo;

- participação em reunião da Frente Parlamentar da Agri
eullllm (Frente Rumlista);

- participação em reunião na Granja do Torto, onde se en
contraram membros do Poder Legislativo e do Executivo, com a
presença do Presidente da República;

- audiência com o chefe de gabinete do Or. Adib Jatene,
Ministro da Saúde;

- 2 audiências com o Vice-Presidente da República Marco
Maciel;

- audiência com o Presidente da Academia Paulista de Letras;
- audiência com o Prefeito de Arojá, Sr. José Cláudio Men-

donça, e reunião com o Sr. Ministro dos Transportes, Odacir
Klein, para tratar de assuntos relacionados à duplicação da Rodo
via Presidente Dutra, até Guarulhos, e da construção de um novo
trevo de acesso a Arojá;

Rdação de pronunciamentos, em defesa dos mais de 90 mil
eleitores que escolheram o nome de Fausto Martello nas urnas de
3 de outubro de 1994, abordando os seguintes assuntos:

1. deftnição dos propósitos políticos e dos compromissos
para com os eleitores;

2. defesa dos direitos adquiridos dos trabalhadores com relação
às refonnas que o Governo pretende estender à Previdência Social;

3. pedido de providências ao Governador do Estado, Mário
Covas, para maior atenção aos assuntos da segurança pública, com
reaparelhamento das polícias militar e civil, e melhores condições
para as delegacias de polícia e para a Penitenciária de Guarulhos;

4. pedido de providências ao Governo Federal, no sentido

de incentivar a atividade econômica atmvés da redução de alíquo
tas de impostos;

5. em defesa de prioridade para a educação básica;
6. necessidade de incentivos paIa as indústrias de calçados

do Brasil;
7. em defesa do Banespa e de seus funcionários, diante da

intervenção do Banco Central;
8. em defesa de melhores condições de atendimento à saúde

em Guarulhos;
9. defendendo os direitos dos vigilantes, empregados de

empresas de segurança patrimonial;
10. contrário à pretendida modificação do sistema de apo

sentadoria especial dos professores;
11. defendendo a necessidade de melhorias em obras de in

fra-estrulllm em Guarulhos;
12. comentando pesquisa da Folha de S. Paulo, segundo a

qual a maioria da população se manifesta contra as refonnas do
sistema previdenciário, pretendidas pelo Governo;

13. necessidade de duplicação da Via Dutra, até Guarulhos,
e de construção de trevo de acesso ao município de Arojã;

14. apontando as contradições do Governo quanto às contas
da Previdência Social;

15. em defesa de consistência para a manutenção do Plano
Real, instrumento de elevação da qualidade de vida da sociedade
e, principalmente, da população mais pobre;

16. necessidade de reduzir o ritmo da tramitação das pro
posta de emenda à Constituição, para melhor ouvir o interesse da
população; e

17. manifestação em favor do 15° Batalhão de Polícia Mili
tar, sediado em Guarulhos.

O SR. LAEL VARELLA (BlocoIPFlJMG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pouco
antes de serem dados a público os últimos decretos que desapro
priam terras para reformas agrária, um "assessor da Presidência",
segundo notícias publicadas no "Informativo Rural", fez o seguin
te comentário:

"Não podemos antecipar os nomes das fazendas
que serão desapropriadas porque... os proprietários p0

dem se antecipar ao anúncio oficial e recorrer à Justiça
na tentativa de evitar as desapropriações".

Incrivel cerceamento de direitos! Onde estão os defensores
dos direitos humanos?

Se os produtores rurais conseguissem evitar as desapropria
ções na Justiça, tal procedimento seria perfeitamente legal. Faz
parte do regime democrático dar toda a liberdade para que eles,
como qualquer cidadão, submetam à Justiça que quiserem.

Eles têm ou não têm esse direito? Ou será que os produtores
rurais são cidadãos de segunda classe, aos quais se negam certos
direitos?

Não publicar os nomes das fazendas desapropriadas, porque
neste caso seus proprietários poderiam obter uma defesa mais eft
caz de seus direitos, isso é democracia?

Tal modo de proceder é uma atitude caracteIÍstica do espírito
ditatorial inerente a essa refonna agrária socialista e confiscatória.

Sr. Presidente, além de quererem cercear os direitos dos ci
dadãos, eles escondem os resultados obtidos com as desapropria
ções e com os assentamentos de refonna agrária que temos pedido.
Eles fizeram uma "cortina de ferro" para esconder o fracasso e a
miséria gerada pela reforma agrária.

Tenho dito.

O SR. NEY LOPES (BlocolPFL-RN. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, venho solicitar a V. Ex' a transcrição
nos Anais deste Parlamento da carta anexa, em que o orador que
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ocupa a Tribuna pede à Revista Veja divulgação de explicações
sobre notícia veiculada na citada revista.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Brasília, DF, 2 de maio~ 1985
limo Sr.
Diretor de Redação, Veja
A propósito da inserção do meu nome (com foto), nesta Re

vista Veja, à página 100/1, edição 1.390, ano 28 - número 18, de
3 de maio de 1995, mna matéria intitulada ''Na lei da selva", venho
perante V. S' esclarecer, com pedido de publicação, o seguinte:

A viagem ao exterior, realizada em abril de 1992, durante a
Semana Santa, de nove (9) parlamentar-integrantes da Comissão
Especial, que apreciava o projeto da Lei de propriedade industrial,
foi coordenada pelo Presdiente da Comissão e da delegação. Dep.
Alberto Golldmam (pMDB-SP) que recebeu convites oficias de
Universidades estrangeiras e não de lobistas.

2 Tudo foi feito às claras, constando das atas de trabalho da
Comissão o roteiro e os critérios do intenso progama de visitas e
observações.

3. As viagens parlamentares com objetivos defmidos são
normais na atividade legislativa. Nelas são recolhidos subsídios,
estimuladas discussões, colhidos depoimento e promovidas nego
ciações. O fato das Universidades anfitriãs serem ou não privadas,
em nada afetou o trabalho dos Parlamentares.

4. A notícia divulgada, insinua ter sido a viagem por conta
do "lobista Teixeira" e "caroneiros" os deputados signitário, Paes
Landim, o hoje Ministro Nelson Jobim e os demais não citados. A
insinuação teria procedência, se o relatório final produzido e apro
vado, decorrente de negociações, observações de viagem audiên
cias públicas debates e emendas de parlamentares, não tivesse
consultado o interesse nacional.

5. A prova maior de isenção foi a aprovação unânime, em
1993, do substitutivo do Relator, ora signatário, resultado de inten
sos entendimentos com o apoió final de todos os partidos PFL,
pMDBV, PT, PCdoB;;), da direita à esquerda. Este fato é raro na
vida Parlamentar e demonstra deliberação sem influência de qual
quer espécie salvo o interesse nacional.

Na certeza de que a presente terá acolhida neste conceitua
do órgão para divulgação com o mesmo destaque da notícia supra
referida, subscrevo-me

Atenciosamente, Ney Lopes, Deputado Federal.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, a política de enxugamento proposta pela atual diretoria do
Banco do Brasil prevê que 255 agências avaliadas como "cronica
mente deficitárias" deverão ser fechadas caso não consigam sair
do vermelho no próximo mês.

Vinte dessas agências estão sediadas em Municípios distan
tes do interior do Estado do Maranhão e atendem populações ca
rentes. Elas são, também, o ponto mais próximo para o
recebimento de aposentadorias.

Além dessas agências sujeitas a fechamento, o Banco do
Brasil vem fechando inúmeras contas de correntistas que, segundo
as explicações dadas e eles pelos gerentes, não mantêm um saldo
médio de depósito.

As regiões Norte e Nordeste são as mais atingidas pelo Pla
no de ajustes do Banco do Brasil. Isso representa são as mais atin
gidas pelo plano de ajustes do Banco do Brasil. Isso representa
uma reversão brotal da política do Banco, porque a maioria dessas
agências foram instaladas com a prioridade de integrar populações
sem quaisquer condições de acesso ao sistema bancário. Eis que,
agora, a lógica do banco passa a ser a da rentabilidade, penalizan-

do ainda mais setores'sociais que já são excluídos pela concentra
ção de renda que avilta o País.

É este o sentido de uma reforma do Estado de conteúdo so
cial democrata? Aprofundar ainda mais as desigualdades e colocar
as agências e instituições públicas a serviço apenas de quem possa
pagar? Todos os que pagam impostos neste País devem ter clareza
de que, pelas mãos do Gove1TIo, os Tributos são transformados em
aumento da miséria. Quando as populações de localidades distan
tes não têm qualquer presença do Estado, elas acabam por se des
locar para os centros maiores, na ilusão de que terão melhores
condições de vida. Para muitas cidades maranhenses, o Poder Pú
blico Federal só existe através de uma pequena agência bancária.
Até esse elo mínimo, absolutamente restrito, as reformas do Go
verno Fernando Henrique Cardoso querem dinamitar. O que pre
tende o Govemo com semelhante orientação de enxugamento do
Banco do Brasil? Diminuir o seu raio de ação, dando as costas
para uma parte do território nacional e-para os brasileiros que nela
vivem?

O SR. RENATO JOHNSSON (pP - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no decur
so da última semana, o Brasil e o Paraná foram mantidos em
suspense com a tomada de reféns por bandidos armados em Mare
chal Cândido Rondon. A comunidade daquele Município, sempre
ordeira, pacífica e trabalhadora, ficou abalada com tamanha vio
lência e tão grande barbárie, mas soube reagir com firmeza e soli
dariedade.

Felizmente, desta vez, as autoridades responsáveis agiram
com determinação, inteligência e bom senso. Percebeu-se, pelo
modo como foi conduzido todo o processo, que as Polícias Militar
e Civil do Paraná têm um excelente nível de formação profissio
nal, preparo e coragem. Tendo como objetivo a preservação da
vida dos reféns, em nenhum momento deixou-se de negociar e de
propor saídas aos seqüestradores.

A sociedade brasileira encontra-se saturada com tanta vio
lência, mas especialmente encontra-se desesperançada com a falta
de perspectiva de solução dessa questão, a curto e a médio prazo,
pois as autoridades federais, estaduais e municipais, salvo raras
exceções, como esta do Paraná, estão totalmente desarticuladas e
não têm eficácia no combate à violência. O que mais preocupa é a
impunidade e a falta de um legislação rigorosa. Por essa razão, a
ação das autoridades paranaenses, comandadas pelo Dr. Cândido
Martins de Oliveira, Secretário de Segurança, deu ao povo do Pa
raná a certeza de poder contar com a prote.';ão policial e demons
trou aos brasileiros de todos os Estados que é possível reagir com
fIrmeza contra todo tipo de violência, e em especial contra os se
qüestros.

O Governo do Paraná comprovou a toda a Nação que a vio
lência a que hoje estão submetidos os brasileiros não é uma fatali
dade inexorável com a qual nos devemos resignar e da qual não
podemos fugir. Ela é, antes de mais nada, conseqüência da irres
ponsabilidade, incompetência e despreparo dos govl?rnantes. Por
tanto, os cidadãos têm que exigir dos Governo~ seriedade e
competência no trato da questão da segurança pública. Este triste
acontecimento provou que quando o Governo age corretamente os
resultados aparecem e a comunidade sabe reconhecer seus méritos
e é solidária.

Queremos, pois, cumprimentar o Governador e sua equipe
da área de segurança pública pelo exemplo dado a outros Estados
Brasileiros. O Governo do Paraná deu uma demonstração de pro
fissionalismo e competência na luta contra o banditismo, deixando
claro que o Paraná não é lugar para bandidos e que os paranaenses
desejam trabalhar em paz.
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DISCURSO DO SR. PAES LANDIM QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIRMENfE PUBLI
CADO.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

V - Grande Expediente

Tem a palavra o Sr. Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, assomo
esta tribuna preocupado em razão da aprovação pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, da admissibilidade da emen
da constitucional que quer reformar a Previdência Social.

Antes demais nada, não sou contra essas reformas preconi
zadas pelo Governo. Algumas são necessárias, mas têm de ser fei
tas no próprio texto constitucional para dar garantia ao trabalhador
brasileiro, e não como quer o Governo, ou seja, tirar essa matéria
do texto da Constituição para depois, na lei ordinária, estabelecer
as condições que irão reger o funcionamento da Previdência So
cial. Insurjo-me contra essa desconstitucionalização, que significa
tirar os direitos e as conquistas do trabalhador brasileiro do texto
coostitucional para depois, ao sabor de um quorum menor, atra
vés da lei ordinária, estabelecer o que o Governo quer.

Vejam bem: a situação é extremamente duvidosa, porque o
Governo diz que vai desconstitucionalizar essa matéria para de
pois defIni-la por lei, mas'não antecipa o que quer na lei; quando
quer fazer a aposentadoria e de que forma. Sabe-se que ele quer
acabar com a aposentadoria por tempo de serviço para criar uma
aposentadoria em que se considere, conjuntamente tempo de traba
lho e idade, reeditando a Fórmula 95, que se tentou estabelecer
quando da revisão constitucional. Pior ainda: sabemos que se tra
ma, dentro do Governo, a substituição dessa f6rmula 95 pela cha
mada ''F6rmula IDO", em que o trabalhador terá de alcançar o
número cem, na soma da idade com o número de anos trabalha
dos, para ter direito à aposentadoria. Repito: é contra essa reforma
que nos insurgimos. Estamos dispostos a fazer a verdadeira refor
ma da Previdência Social, mas vejam bem a grande ironia de tudo
isso: a proposta de reforma da Constituição retira dela todo o art.
202, que garante as aposentadorias. Ele sai da Constituição, e o
Governo quer colocar em seu lugar, mediante essa reforma, o se
guinte:

''Para complementação das prestações do regime
geral de Previdência Social, será facultada a adesão do
segurado a regime de previdência complementar."

O Governo quer retirar da Constituição a Previdência públi
ca e pôr, na mesma Constituição, a Previdência complementar;
quer garantir o direito da privada tirando do texto constitucional o
direito da pública. E é por isso que já estamos vendo por aí fundos
garantidos por uma série de bancos, como, por exemplo, o Brasil
prev, iludindo no sentido de que o Banco do Brasil estaria partici
pando dessa onda, quando apenas nas agências do referido banco
se faz a filiação ao Brasilprev. Portanto não é o Banco do Brasil o
responsável. .

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Deputado Arnaldo Faria de Sá,
permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Pois não, nobre De
putado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Deputado Arnaldo Faria de Sá,
agradeço a V. Ex" por conceder-me este aparte, porque é 0P9rtuno
que o faça exatamente neste ponto do seu pronunciamento. E claro
que há o problema da universalidade da Previdência. Também
penso como V. Ex": a Previdência precisa de reformas. Mas temos
de fazê--las de forma que se separe o joio do trigo, de maneira que

se eleve o patamar dos direitos da maioria dos aposentados. Mas
parece-nos que a medida do Governo é para arruinar a classe mé
dia e não melhorar a baixa.

E nessa questão da previdência complementar, V. Ex" tem
toda razão. Não se pode ter uma previdência complementar obri
gat6ria ou compuls6ria. A partir de um teto mais alto - não pode
ser aberto como o Governo quer, de três, cinco ou dez -, por
exemplo, de dez salários mínimos, ter-se-ia a previdência comple
mentar opcional fechada ou aberta. E essas previdências têm de ter
controle público, porque o que está acontecendo nas administraçõ
es dos fundos de previdência complementar privàtla é uma penali
zação dos das previdências privadas.. Portanto, V. Ex" tem toda
razão. Temos de discutir uma reforma da Previdência com o pa
drão de cidadania para a maioria dos aposentados. Precisa-se fazer
reforma? Precisa. Não necessariamente a que o Governo está pro-
pondo via emenda constitucional. ,

O SR. ARNALDO FARIA DE SA - Agradeço ao nobre
Deputado José Genoíno o aparte que inclusive esclarece essa posi
ção. Na verdade, a reforma do Governo não melhorará a situação
de quem já é aposentado, de quem já é pensionista. Está ruim e fi
cará pior ainda. O que quer o Governo ao retirar da Constituição a
garantia do reajustamento dos beneficios? Achatar cada vez mais o
valor da aposentadoria e da pensão.

O aumento de 42% - está presente o Deputado Paulo Paim,
que se lembra da discussão que travamos na mesa de negociação
s6 foi conseguido agora para todos os aposentados porque concor
damos em fazer algumas alterações na Previdência. Caso contrá
rio, eles s6 teriam um aumento de 31 %. O salário referência dos
aposentados que ganham mais de um salário mpinimo é na base de
58 reais. Não ganham na base de 70 reais. Mesmo com este au
mento de 42%, que conseguimos na mesa de negociação, Deputa
do Paulo Paim, o vencimento do aposen~do que ganha mais de
um salário mínimo passará para 83 reais. E mentira quando alguns
arautos do Governo dizem que os aposentados e pensionistas terão
o mesmo aumento do salário mínimo. O aposentado que recebe
mais de um salário ganhará, a partir deste mês, 83 e não IDO reais.
E não foi o Governo que concedeu os 42%. Foi na marra, na luta,
na guerra, na mesa de negociação que conseguimos esses dez pon
tos a mais para pennitir os 42%.

De tudo isso, tem-se apenas uma vantagem: a do preceden~e

jurídico, porque, se agora foi dado ao aposentado o mesmo per
centual concedido ao salário minimo,o precedente juúdico está
aberto. Anteriormente, sonegou-se esse direito. Também terá de se
dar esse direito aos aposentados. E,sse salário de 70 reais, que ain
da está vigendo, não existe na lei. E medida provisória em cima de
medida provis6ria. Não existe ainda o salário mínimo de 70 reais..
E agora, com o precedente juúdico do que já virou lei, com a san··
ção do Presidnete, com toda pompa, com toda festa, permitirá que
se possa argüir em juízo o direito da extensão daquela época dos
70 reais, deixando-se aposentados e pensionistas à míngua, por
que, durante todo o Plano Real, os aposentados não tiveram ne
nhum tipo de reajuste, mas sim uma perda de 71 %.

Elaboramos, juntamente com o Deputado Paulo Paim, uma
emenda de plenálió que foi rejeitada pelas Lideranças do Governo.

Concedo um aparte ao Deputado Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim - Deputado Arnaldo Faria de Sá, cum

primento V. Ex" pela luta que tem travado, não só ne <le mandato,
mas ao longo de toda a sua hist6ria politica, na defesa da previdên
cia pública e, conseqüentemente, dos aposentados e pensionistas.
Tive a felicidade de, junto com V. Ex", ajudar a construir nesta
Casa a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública.
Tanto eu como V. Ex" e a maioria dos parlamentares sabemos que
o que está por trás da dita reforma da Previdência é a privatização
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da mesma. Todos sabemos que a intenção do Governo não era
manter em dez o teto da previdência. Já foi vinte, hoje é dez e a in
tenção era ficar, no máximo, em cinco; nessa caminhada chegaria
a dois e depois terminaria em um salário mínimo. Ora, no momen
to em que a população perceber que vai se aposentar, no máximo,
com um ou dois salários mínimos, é mais do que natural que ela
vá procurar os grupos privados para ter uma aposentadoria maior
do que essa que está apontando.o Governo. Por outro lado, V. Ex·
disse que o que se quer implantar no Brasil é o modelo chileno, ou
seja, pior do que o modelo chileno. Lá é a F6rmula 95; aqui será a
Fórmula 100, em que se terá de ter, no mínimo, 60 anos de idade e
40 anos de coJitribuição para poder se aposentar. Se essa f6rmula
for aprovada, o filho do rico vai se aposentar bem antes do fIlho
do pobre. Por exemplo o fIlho do pobre, é natural, aos 15 anos de
idade já está no mercado de trabalho, com 35 anos de contribuição
ele chega, no máximo, aos 50 anos de idade. Como irá se aposen
tar se tem de ter 60 ou 65 anos de idade? O fIlho do rico, que vai
fazer estágio no exterior, que entra no mercado de trabalho, por
exemplo, aos 30 anos de idade, com mais 35 anos de contribuição.
vai éstar com 65 anos e poderá se aposentar, enquanto que o fIlho
do operário terá de ter, me média, 45 anos de contribuição. Cito
este exemplo no sentido de colaborar com a brilhante explanação
de V. Ex·,que me deixa muito contente porque vejo que nossas po
sições são idênticas. Eu e V. Ex·, portanto, defendemos a previ
dência pública. Meus cumprimentos a V. Ex·

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço ao nobre
Deputado Paulo Paim o aparte. V. Ex· me faz lembrar de um deta
lhe importante: a população do Chile como um todo é igual a po
pulação de benefIciários da Previdência Social. Então, não se pode
tentar implantar no Brasil o exemplo chileno, que já começa a fa
zer água. Na verdade, o exemplo chileno no Brasil vai fIcar é no
chinelo.

Ouço com prazer, o Deputado José PlÍante.
O Sr. José Priante - Meu caro Deputado Arnaldo Faria de

Sá, em primeiro lugar, gostaria de me congratular com V. Ex·, que
tem sido um ardoroso debatedor de matélÍa previdenciária, pelo
brilhante e oportuno pronunciamento que faz nesta tarde. Gostaria,
até mesmo aproveitando esta oportunidade, de destacar que hoje
esta Casa terá um momento da maior importância: a Comissão de
Fiscalização e Controle receberá o Presidente do Tribunal de Con
tas da União, Dr. Marcos Villaça, que, a nosso convite, irá fazer
algumas considerações relativas à famosa auditoria por aquele TlÍ
bunal, que provocou uma verdadeira confusão no Pais, ao dar con
ta de que seu resultado conflitava diretamente com dados que
levaram o Presidente da República, àquela altura, a vetar o aumen
to do salário mínimo. A confusão em tomo dessa auditoria fez
com que promovêssemos esse convite a S. Ex·, até porque o Tri
bunal, sendo 6rgão auxiliar dó Poder Legislativo, deve estar afma
do com esse tipo de ação. Então, é oportuno o debate que V. Ex·
traz neste momento ao Plenário desta CaSà. Gostaria de anunciar
aos nobres pares que hoje, às 18h30mín, o Dr. Marcos Villaça es
tará naquela Comissão. Espero que S. Ex· esclareça esse assunto
que foi debate nacional. Quando apresentamos o requerimento so
licitando o resultado dessa auditolÍa, tivemos a notícia, através do
Presidente da Comissão, de que esse documento não era terminati
vo; era somente uma fase preliminar de todo o procedimento do
Tribunal de Contas da União, apenas o resultado de uma auditoria.
Ainda há pouco dizia, em tom de blÍncadeira, ao Deputado Paulo
Paim: se o Presidente do TlÍbunal não trouxer os esclarecimentos,
seremos oblÍgados a apresentar novo requerimento ao Deputado
Paulo Paim, para que S. Ex· apresente o resultado dessa auditolia,
que já tem em seu poder.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço a V. Ex· o

aparte, nobre Deputado José Pl1ante, inclusive, é importante a nossa
presença na reunião de hoje da Comissão de Fiscalização e Controle,
:vara sabermos efetivamente da situação da Previdência Social.

Na verdade, quando faço críticas à forma como a reforma
da Previdência está apresentada, sinto-me bastante à vontade. Há
cerca de quinze dias, procurei o ex-Deputado José Abrão, que faz
parte da AssessolÍa Parlamentar do Palácio do Planalto, e pedi a S.
S· que marcasse uma audiência com o Presidente Fernando Henri
que Cardoso, a quem falaria pessoalmente sobre minha posição.
Não a marcaram, talvez porque não estejam preocupados com mi
nha manifestação. Entretanto, faço-a da tribuna da Câmara dos Depu
tados, verdadeiro lugar onde podemos discutir esses problemas.

Quero lembrar que quando o Governo mandou para esta
Casa o projeto que dispõe sobre o aumento do salário mínimo,
vinculou a ele algumas mudanças na Previdência Social. Uma de
las é escabrosa: "As aposentadorias especiais serão defInidas con
forme dispuser o regulamento". O que queriam com isto?
QuelÍam, na verdade, através de portaria do Ministélio da Previ
dência ou da Presidência do INSS, estabelecer as aposentadorias
penosas, insalubres e perigosas.

Em razão da nossa objeção, manifestada na mesa de nego
ciação - e estranhamente neste plenário também, lembra-me o De
putado Paulo Paim -, pois o texto original dizia "...conforme
dispuser o regulamento", conseguimos mudar essa expressão, que
ficou da seguinte maneira: "As aposentadolias nas condições pe
nosas, insalubres e perigosas serão estabelecidas conforme dispu
ser a lei." Este e o art. 57 atual. Só que o art. 57 da Lei nO 8.213 é
igual. Então, qual foi a jogada? Tentaram meter um ''bode'' como
se diz na linguagem parlamentar. Como o ''bode'' não passou, para
não admitir, mascararam a história, aceitaram a mudança da ex
pressão "regulamento" por "lei". S6 que fIcou redundante, porque
a Lei n° 8.213, a que está em vigor, estabelece no seu art. 57 o
mesmo que está determinado na nova lei. É lamentável! S.e houver
no atual art. 57 da Lei n° 8.213 a expressão "conforme dispuser a
lei", há um problema, porque a lei já existe. E trata-se da pr6pria
lei que queriam alterar, ou seja, o art. 57 da Lei nO 8.213. Real
mente, não dá para entender.

Ouço com prazer o nobre Deputado Edinho Bez, do PMDB
de Santa Catarina.

O Sr. Edinho Bez - Inicialmente, nobre Deputado, gostaria
de parabenizá-lo pelo pronunciamento. Concordo com quase todos
os pontos do seu discurso. V. Ex· relatou muito bem as divergên
cias hoje existentes no que tange a inteIpretação da reforma previ
denciária. No entanto, não posso concordar - até por uma questão
de respo!JSabilidade minha e não s6 pelo pronunciamento que V.
Ex· faz neste momento, oportunidade que aproveito, inclusive,
para falar, porque não a tive para tratar desse mesmo assunto, den
tro dessa mesma linha de raciocínio - com o aumento do salário
mínimo para 100 reais. Lembro-me muito bem de que, no início
de janeiro, quando não havíamos assumido a Câmara Federal, o
presidente da República em diversas oportunidades, disse que o
salário mínimo iria para cem d6lares e a partir de 1° de maio para
100 reais. De forma que S. Ex· sempre disse isso e não deixou dú
vidas a respeito. Não estou defendendo o Presidente da República,
mas é importante que a população saiba disso, porque, nos últimos
dias, antes da votação, deu-se a impressão de que deputados, em
especial alguns, isoladamente, eram "o pai da criança", o que não é
verdade. O que fIzemos foi discutir, por diversas oportunidades,
nesta Casa, tentando até ampliá-lo. Se O salário mínimo passasse
de 100 reais, eu diria que o mérito, a iniciativa selÍa nossa. Mas
não. O que fizemos, na realidade, foi discutir em diversas oportu
nidades e em diversas Comissões esse assunto, e o salário núnimo
passou para cem reais a partir de 1° de maio, com a iniciativa do
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Governo e com o apoio e o respeito da Câmara. Eu gostaria de fa
zer este registro, Porque fiquei indignado com o fato de alguns de
putados quererem ser o "pai da criança", dias antes da votação do
salário mínimo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Aceito o registro do
Deputado Edinho Bez. Apenas faço uma ponderação. Não recla
mei do valor do salário mínimo de cem reais, mas que este valor
não vale para aposentados e pensionistas que recebem mais de um
salário mínimo. Esta foi minha grande cótica. O Govemo tenta passar
a idéia de que o salário mínimo vale para todos. Não vale. Para os
aposentados que ganham mais de um salário mínimo, o valor do salá
rio mínimo é de 83 reais. Por isso, reafIrmo minha posição.

Ouço com prazer, o nobre Deputado Gonzaga Patriota.
O Sr. Gonzaga Patriota - D~putado Arnaldo Faria de Sá,

quero congratular-me com V. Ex" pelo importante pronunciamento
que traz à Nação esta tarde. Não quero tomar seu tempo, dada a
importância, o conteúdo de seu discurso. Mas gostaria de dizer
que este Governo está louco. Ele deveria colocar fiscais nas ruas
para verifIcar a evasão que ocorre na Previdência Social. A apo
sentadoria, a pensão não está falindo a Previdência Social, mas
sim a roubalheira que há dentro e fora daquela entidade. Ninguém
paga a contribuição, porque não há fiscalização. Existe um fIscal
para cada quatro mil empresas. Não vamos assinar cheque em
branco para o Presidente da República mudar a politica da Previ
dência Social, quando ela própria não existe.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço ao nobre
Deputado Gonzaga Patriota o aparte. Lembro a V. Ex" que as pes
soas contrárias às chamadas aposentadorias especiais, como as de
15, 20 e 25 anos, em razão do exercício de função penosa, insalu
bre em perigosa, deveriam trabalhar nessas condições para saber
ql1e essas aposentadorias nada têm de especiais, porque são ativi
dades exercidas em locais de extremo risco de vida.

É estranho querer acabar com a aposentadoria das professo
ras e dos professores aos 25 e 30 anos, chamando isso de aposen
tadoria especial. Só quem nunca entrou em uma sala de aula
poderá dizer que essa aposentadoria é especial. É muito dificil ser
professor, principalmente no 10 e 20 graus, fazer algo pel9 futuro
deste País. E querem tratar os professores dessa forma. E contra
isso que nos insurgimos, contra a tentativa de tirar da Constituição
o décimo terceiro, salário, tirar da Constituição a pensão. Qual é a
jogada que está por trás de tudo isso? Por que tirar o décimo ter
ceiro? Por que tirar a pensão da Constituição? É isso que queria
entender e não consigo.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Antônio Carlos
Pannunzio.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO - Nobre De
putado Arnaldo Faria de Sá, apenas a título de infonnação comple
mentar ao que V. Ex" já vem falando, quando o Governo se refere
às aposentadorias especiais, é óbvio que não está se referindo a es
ses que estão regulamentadas em função de dispositivos aplicados
no mundo todo, tais como soldador, trabalhadores de fundição,
trabalhadoJ:Wl em condições de periculosidade, mergulliador, pilo
to e coisas desse tipo, que têm suas pecualiaridades reconheGidas
internacionalmente. Quando se fala em aposentadorias especiais e
as que humilham o trabalhador, entre as últimas encontra-se aque
le que vai receber ao final de uma vida de trabalho 2.1 salários llÚ
nimos, enquanto as chamadas aposentadorias especialíssimas são
dadas a algumas categorias que jamais correram risco algum, ja
mais entraram em ambiente insalubre e têm hoje, em função de
dispositivos legais e garantidos pela própria Constituição, esses
privilégios. É com isto que o Governo quer acabar. No caso da
aposentadoria dos professores do ensino fundamental, do ensino
básico, V. Ex' tem razão. Tenho certeza de que o Governo e o Mí-

nistro Reinhold Stephanes estão atentos e abertos ao diálogo, para
que 3ejam garantidos esses direitos, não pri~ilégios,Sr. Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SA - O aparte do nobre
Deputado Antônio Carlos Pannunzio me traz tranqüilidade por ser
S. Ex" um Parlamentar do PSDB, mesmo partido do Presidente.
Fico muito contente, porque as aposentadorias dos professores do
ensino fundamental não serão atingidas.

Gostaria de fazer uma correção: quando o Governo fala que
a média das aposentadorias da Previdência Social é de 2.1 salário,
está tomando como base o salário de 70 reais, porque, com o salá
rio de 100 reais, a média das aposentadorias pagas no Brasil, hoje,
é de 1,5 salário mínimo; ela não atinge R$ 150,00 e as pensões não
atingem R$100,00. Então, essas pensões serão igOais a um salário
mínimo. Das chamadas aposentadorias especiais que o Governo
cita para tentar justillcar a reforma do sistema previdenciário ne
nhuma é da Previdência Social.

Portanto, queria lembrar a V. Ex"s que precisamos mexer na
Presidência, mas com responsabilidade.

O SR. FÉu ROSA - Permite-me V. Exaum aparte?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Ouço, com prazer, o

nobre Deputado Feu Rosa.
O Sr. Feu Rosa- Gostarill.!:lecongratular-me com V. Ex" e

dizer que também me alio àííítà contra o preconceito de que pro
fessores de 10 e 20graus quando se aposentam o fazem sob regime
especial. Precisamos mudar essa cultura, se quisermos mudar a
face da educação em nosso País. Essas aposentadorias, de especial
nada têm, integram as funções do magistério, que são importantís
simas para o desenvolvimento nacional. Parabéns a V. Ex"

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço ao Deputado
Feu Rosa o aparte e também ao Deputado Antônio Carlos Pannunzio.

Fico contente de receber manifestações de solidariedade de
que se somarão às preocupações que devem ser levadas ao Palácio
do Planalto, para impedir que se faça essa reforma da Previdência
de forma como foi proposta. Tenho certeza de que o Plenário desta
Casa dará um basta àqueles que querem fazer um jogo da privada
com a Previdência Social. .

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido os Srs.
Parlamentares que se encontram em seus gabinetes ou em outras
dependências desta Casa a se dirigirem a este plenário para regis
trarem sua presença, pois ainda não dispomos de quorum para dar
início à Ordem do Dia, que está previsto para daqui a 15 ou 20 mi
nutos.

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

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem a palavra
V. Ex'

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, sei que alguns Parlamentares
novos talvez não conheçam a história do salário mínimo no Con
gresso NaCIOnal. Dizer que a paternidade do projeto do salário mí
nimo é do Executivo é. no mínimo, faltar com a verdade. O
projeto é da COllÚssão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, aprovado em outubro e vetado em dezembro do ano pas
sado pelo Presidente da República.

O Executivo mandou um projeto, e nós construímos um
substitutivo. E, diga-se de passagem, o projeto de Executivo ex
cluía os aposentados e pensionistas. O substitutivo elaborado na
Câmara dos Deputados, com dois Relatores, garantiu, aí sim, o salário
mínimo de 100 reais, extensivo aos aposentados e pensionistas.

Quem não viu neste País, via câmeras de televisão, o Go
verno dizendo que defender salário rrúnimo de 100 reais era dema
gogia, criticando, inclusive, o Congresso Nacional? Então, vamos
acabar com a brincadeira e vamos falar com seriedade. A iniciati-
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va do projeto do salário mínimo de 100 reais é desta Casa, é da
Câmara e do Senado, que foi vetado, veio de novo, fIzemos um
substitutivo que foi aprovado, aí sim, praticamente porunanimida
de nas duas Casas.

Mas eu nem quero-faIarnisso, Sr. Presidente. A sociedade
sabe, a História registra, e os Anais da Casa comprovam como se
deu essa luta, e para mim ainda é muito pequeno o salário mínimo,
é miserável. Todos nós sabemos que ninguém vive com um salário
mínimo de 100 reais. Já está em debate, tanto na Câmara quanto
no Senado, um novo projeto de salário mínimo. A discussão que
está havendo é em cima do que exigem os países do Mercosul. Os
países que compõem o Mercosul querem que no Brasil se pague
um salário mínimo próximo de 180 reais, para não ser considerado
o país do dumping social.

Outro assunto Sr. Presidente: ontem, dia 1° de maio, houve
mobilizações em âmbito nacional, não discutindo apenas o salário
mínimo. Na região do Vale dos Sinos, no Estado do Rio Grande
do Sul, por exemplo, a denúncia era em cima do desemprego.
Mais de 40 mil trabalhadores foram demitidos desde o Plano Real,
devido principalmente à diferença entre o real e o dólar.

Houve, também, manifestações contra as reformas. Cito
três: a quebra dos monopólios do petróleo e das telecomunicações
e a privatização da Previdência.

Sr. Presidente, nos atos dos quais participei, percebi que a
população não consegue entender como, numa inflação em tomo
de 2%, 3%, aliás. altíssima, numa economia dita estabilizada, que
já está em 30% ao ano, a taxa de juros se encontra, hoje, na ordçm
de 15%, 16%, 18% ao mês. Isso nunca existiu, nem antes do real.
É preciso ponderar. Eu, que atuo muito no direito específIco dos
trabalhadores, acho que isso está levando também os empregado
res à falência, o que significa perda de emprego para o trabalhador
e multiplicação da fome e da miséria.

Se tínhamos inflação de 40%, já tivemos juros de 50%.
Numa inflação de 2% com juros de 20%, quanto os banqueiros es
tão ganhando? Estão ganhando muito mais do que ganhavam antes
do real. É preciso enfrentar, de uma vez por todas, a ciranda [man
ceira. Sabemos muito bem que quem determina a taxa de juros é o
Governo, o responsável pelo quebra-quebra que está acontecendo
no País com o desemprego. O Governo é o responsável pelo que
bra-quebra que está acontecendo no País em virtude do desempre
go. Como já disse outro Deputado, que também está preocupado
com essa situação, não é um salário miserável de 100 reais que vai
gerar o desemprego, mas a taxa de juros altíssima que está sendo
praticada, a qual inviabiliza qualquer economia do mundo.

Concluo agradecendo a V. Ex", Sr. Presidente, por esta
oportunidade.

O SR. SARNEY FlLHO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. SARNEY FlLHO (Bloco'PFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, o Brasil come
ça esta semana mais otimista, não somente porque as profecias
quanto ao [nu do Plano Real, graças a Deus, não se tomaram reali
dade, mas porque o Governo Fernando Henrique Cardoso come
çou a tomar medidas que a sociedade e até os seus Ministros
cobravam. É com satisfação que registro a volta, já determinada
por ato do Presidente da República, do programa de distribuição
gralllita do leite.

Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, todos sàbemos que o
ideal é que se promova uma reforma estrutural, gerando-se empre
gos e dando meios para que as pessoas não precisem pedir nem

ganhar o que necessitam. Porém, a nossa triste realidade é diferen
te. É necessário um programa social que combata principalmente a
fome e a miséria.

O [nu do programa de distribuição gratuita do leite, iniciado
e consolidado com sucesso no Governo Sarney, foi uma das catás
trofes herdadas pelos Governos Itamar Franco e Fernando_ Henri
que do Governo Collor, feito sem um estudo mais profundo e uma
visão mais ampla.

Vejo que o sociólogo Fernando Henrique também tem um
pouco de historiador, porque S. Ex" está usando como parâmetro
os erros e os acertos do Governo Sarney. O programa do leite foi
um acerto, e as correções que feitas no Plano Real dizem respeito
a erros praticados no Plano Cruzado.

Tenho certeza de que, se continuar assim, o Governo vai
cumprir o que prometeu. Ele obteve uma vitória política na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, quando fez aprovar
a proposta de emenda constitucional que modifIca a Previdência,
mas deve retirar esse projeto, para que se dê ênfase ao Plano Real
e ao que é necessário para a sua estabilidade. Amanhã, começare
mos a votar mudanças no Título da Ordem Econômica eFinancei
ra da Constituição. Essas mudanças são importantes para a
estabilidade do real. Por isso, vamos nos debruçar sobre elas. Para
que tratar de uma questão que não é fundamental para o povo bra
sileiro neste momento? O que ele mais deseja é simplesmente a es
tabilização da moeda.

O Governo deve nos dizer claramente o que é necessário
para se fortalecer o Plano Real. Certamente não é a reforma da
Previdência. É preciso privatizar, fazer a reforma econômica. Va
mos fazê-la com responsabilidade, com transparência, de modo
que esta Casa, de representantes do povo, também seja partícipe
do processo de consolidação da moeda e do avanço no sentido da
redemocratização e do progresso.

Sr. Presidente, é com satisfação, repito - eu que tenho subi
do tantas vezes a esta tribuna para tecer criticas construtivas -,
que, hoje, venho fazer um elogio e dar essa sugestão. Tenho certe
za de que o Governo Fernando Henrique Cardoso irá refletir sobre
nossas sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Antes de conce
der a palavra ao próximo orador, insisto na necessidade de os Srs.
Parlamentares que ainda se encontram nos seus gabinetes e em ou
tras dependências da Casa virem ao Plenário registrar suas presen
ças. Não alcançamos ainda o quorum necessário para dar início à
Ordem do Dia.

O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. LINDBERG FARIAS (pcdoB-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,. assomo à tribuna
para externar minha profunda indignação contra a posição autori
tária e arbitrária, para não dizer fascista, do Sr. Fernando Henrique
Cardoso ao demitir o Dr. Machado Sobrinho, Diretor da Petrobrás,
que teve a coragem de expor suas convicções sobre a empresa. Pa
rece-me que S. Ex" se esqueceu do seu passado e da sua luta con
tra a ditadura militar.

O Presidente desconhece o art. 5°, inciso IV, da Constitui
ção, que diz ser livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anomimato. Pois bem, S. S" foi demitido porque defendeu o
monopólio estatal do petróleo, que também está assegurado na
Constituição.

Quero ler agora trecho da carta que recebi neste instante do
Dr. Machado Sobrinho, na qual S. S" se dirige aos Parlamentares,
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procurando explicar os motivos da sua demissão. E o seguinte:

"A propósito da insubordinação, fico a pensar
como a nossa língua é difícil e complicada. Tanto que o
presidente ainda que falando como presidente da, Repú
blica de um país subdesenvolvido, ou por isso mesmo,
quebrando todos os protocolos, ou fala, do Brasil, em in
glês ou espanhol, jamais a língua vernacular. E não me
digam.que isso é irrelevante.

Mas continuando, para concluir: quem foi mais
insubordinado, o diretor da Petrobrás, apoiado na Cons
tituição vigente que o presidente jurou duas vezes, quan
do de sua promulgação e ao se empossar na Presidência
da República, na Lei 2004, em vigor, nos Estatutos da
Petrobrás e na Lei das Sociedades Anônimas, igualmen
te vigentes, que me atribuem responsabilidade e deveres
para com uma empresa próspera e vitoriosa e ao próprio
acionista controlador, no caso, o Presidente da Repúbli
ca, sob pena de sermos responsabilizados, jurídica e ad
ministrativamente, ou o seu sócio, amigo e ministro?
Sua Excelência, depois de escarnecer de uma maneira
genérica de todo o governo, censurou a Secretaria de
Administração, o Ministério da Saúde e acentuou, en
volvendo o governo como um todo, o presidente e a fa
mília, embora com respeito a esta foi absolutamente
injusto, que o governo vivia numa "masturbação socio
lógica".

A História, quem sabe, e a Justiça dirão quem foi in
subordinado: um diretor da maior empresa latino-america
na, respeitada no mundo financeiro mais do que o Tesouro
Nacional, que defende a sua empresa baseado na Constitui
ção, ou o governo, que a ela se refere como se fosse a
"Geni", criada por Chico Buarque, notadamente para atin
gir seus servidores, sindicatos e associações."

O ex-diretor da Petrobrás, Dr. Machado Sobrinho, enviará
tal carta a todos os Parlamentares.

O Presidente da República, neste momento, ansioso pela
aprovação de suas reformas econômicas e políticas, acaba dando
um tiro no pé, pois esta Casa sempre se sensibilizou com as ques
tões democráticas. Tenho certeza de que vários Parlamentares des
ta Casa, inclusive alguns que defendem a quebra do monopólio
estatal da Petrobrás, concordam que a demissão desse diretor cora
joso e homem honrado não passa de mais um ato arbitrário do Pre
sidente da República.

Finalmente, uma atitude como essa, sem dúvida, faz com que
os partidos de oposição ao Governo sejam mais ofensivas e críticos. O
Presidente Fernando Henrique Cardoso não s6 pediu que esquecêsse
mos o que escreveu, mas mudou sua posição: de democrata passou a
autoritário fascista.

O Sr. Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luis
Eduardo, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá
Antônio Feijão - Bloco - PTB: Eraldo Trindade - PPR; Fá-

tima Pelaes - Bloco ~'PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Mu
rilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB;
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Elcione Barbalho - PMDB; Gerson Peres - PPR; Giovan
ni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante 
PMDB.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito J6nior
- Bloco- PL; lldemar Kussler- PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brlgido
- PMDB; João Maia - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Costa Ferreira - PP; Domingos Dutra
- PT; Jayme Santana- PSDB; José Carlos Sabóia - Bloco- PSB.

Ceará

Amôal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Inácio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá - PP;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Heráclito Fortes
- Bloco - PFL; João Henrique - PMDB; Júlio Cesar- Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Gilvan Freire - PMDB;
Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir ~ PMDB; José
Luiz Clerot- PMDB.

Pernamhuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Hum
berto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João Colaço 
Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jmge - Bloco - PFL;
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio M>nteiro - Blo
co- PFL; Wilson Campos - PSDB.

Alagoas
Augusto Farias - Bloco - PSC; Benedito de Lira - Bloco -
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PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Tho
maz Nonô - PMDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; Jerôni
mo Reis - Bloco - PMN; José Teles - PPR.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedmz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PR,; Beto Lélis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro
Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José·Carlos Aleluia
Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco
PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL;
Luiz Braga - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Bonifácio de
Andrada - Bloco - PTB;. Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos
Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL;
Fernando Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio
Bernardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Humberto
Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins 
Bloco - PR,; Jair Siqueira - Bloco - PR,; João Fassarella - PT;
José Rezende - Bloco - PTB; José Santana de Vasconcellos 
Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PR,; Leopoldo Bessone
Bloco - PTB; ; Ronaldo Perim - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PP; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de
Oliveira - Bloco - PR,; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santa
na - PT; Cidinha Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson
Ezequiel- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda
- PPR; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco 
PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Fran
cisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Balsonaro - PPR; Jan
dira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
- PMDB; José Carlos Coutinho - PDT; José Carlos Lacerda - PPR;
José Egydio - Bloco - PL; José MaUlÍcio - PDT; Laprovita Vieira
PP; Lima Netto - Bloco- PFL; Lindberg Farias - PCdoB.

SâoPaulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir - PSDB; Arnaldo Faria de Sá - PPR; Arnaldo Ma
deira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco 
PR,; Beto Mansur - PPR; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos
Nelson- PMDB; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho
Bloco - PR,; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - PDT; Delfim
Netto - PPR; Duílio Pisaneschi - Bloco _. PTB; Edinho Araújo 
PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando

Zuppo - PDT; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan
Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco
PR,; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Aní
bal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha 
PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - Pf..

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB João Natal PMDB Jovair Arantes
PSDB Lidia Quinan PMDB.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PR,; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PR,; Basílio Villani 
PPR; Chico da Princesa - PDT; Dilceu Sperafico - PP; Elias
Abrahão - PMDB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Janene - PP; Luciano
Pizzatto - Bloco - PR,; Luiz Carlos Hauly - PP.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco
PR,; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Paulo Gouvêa
Bloco - PR,; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon - PDT;
Valdir CoIatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Amon Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car;
dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jair Soares - Bloco - PR,; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati
PT; Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz
Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT;
Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo
Paim - PT; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi 
PMDB; YedaCrusius-PSDB.

O SR. PRESillNTE (Luís Eduardo) - A Lista de presença
registra o comparecimento de 300 Senhores Deputados.

Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITIJIÇÃO
N° 4-B, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 4-A, de 1995, que altera o §
2° do art. 25 da Constituição Federal; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
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pela 'admissibilidade, contra os votos dos Srs. Gilvan
Freire, Udson Bandeira, José Genoíno, Marcelo Deda,
Mílton Mendes, Paulo Delgado, Enio Bacci, Francisco
Rodrigues, Alexandre Cardoso e em separado, dos SIS.
Aldo Arantes, Coriolano Sales, Hélio Bicudo, Matheus
Schmidt e Nilson Gibson, (Relator Sr. José Luis Clerot)
e da Comissão Especial, pela aprovação, com Substituti
vo, contra os votos em separado dos Srs. Domingos Du
tra, José Machado, José Fritsch, Airton Dipp, José
Mauricio e Inácio Anuda (Relator: Sr. Jorge Tadeu Mu
dalen)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a Mesa re
querimento nos seguintes termos:

"Requeremos, nos termos regimentais, a retirada
de pauta do item I, PEC n° 4-B, de 1995, constante da
Ordem do Dia de hoje.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995."
Assinado pelo Líder do PDT, Deputado Miro Teixeira; e

pelo Vice Líder do PDT, Deputado Sérgio Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Luís Rduardo) - Trata-se de um re

querimento de retirada de pauta. Vou submetê-lo a votos.
Como votam os SIS. Líderes?
O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. ARNALDO MADEJRA (pSDB - SP. Sem r&,isão

do orador.) - Sr. Presidente, quero indagar de V. Ex" quem é o au-
tor do requerimento. ,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E o Deputado
Miro Teixeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA - S. Ex" encontra-se pre
sente?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O requerimento
está subscrito também pelo Vice-Líder, Deputado Sérgio Carneiro,
que se encontra presente. Requerimento de retirada de pauta não
exige a presença do autor.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, não ve
mos nenhuma razão para a retirada do projeto da pauta, na medida
em que essa matéria está tramitando na Câmara, sob a atenção dos
SIS. Deputados e de toda a opinião pública, há bastante tempo. To
dos acompanhamos o processo de debates, inicialmente, na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, e, posteriormente,
na Comissão Especial, formada para examinar a matéria. De ma
neira, Sr. Presidente, que cabe ao Plenário iniciar o debate sobre a
matéria.

Não cabe postergar a discussão. A opinião pública está es
perando da Câmara dos Deputados que ela se manifeste sobre as
propostas de reforma. Ora, esta, que é a primeira que chega aqui,
passou por todos os caminhos necessários para chegar ao plenário.
Portanto, não vemos razão para que esta matéria seja submetida ao
adiamento. daí a posição do PSDB, absolutamente contrária à reti
rada da pauta deste item, que é o único da Ordem do Dia de hoje.
Vamos ao debate, Sr. Presidente.

Portanto, a posição do PSDB é contrária à retirada.
O SR. VlLMAR ROCHA (Bloco'PFL-GO. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, a bancada ao PFL se manifesta tam
bém contrária à retirada ou ao adiamento da votação, considerando
que esta matéria já foi exaustivamente discutida na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e na Comissão de Mérito. Portan.
to, não há nenhuma razão para que esta votação seja transferida.

A bancada do PFL votará ''não''. Vamos à discussão e à vo
tação da matéria, que é de interesse do País.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores entende
que reforma constitucional, sobretudo do porte daquela que pre
tende o Governo Federal, deveria ser objeto de exaustivas discus
sões. Dizer que o cumprimento de um Regimento Interno, que
prevê apenas quarenta sessões, seja uma exaustiva discussão é fu
gir à importância do debate que hoje se trava no nosso País.

Por isso, o Partido dos Trabalhadores apóia o requerimento
do PDT e vota pelo adiamento de discussão.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputada Sandra

Starling, esse não é um requerimento de adiamento da votação,
mas de retirada de pauta. Existe um outro requerimento de adia
mento.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, apenas
adiantei a posição do Partido dos Trabalhadores, que é favorável a
ambos os requerimentos. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PT vota "sim".
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o apelo é pelo entendimento. À medida que
avançam os debates em diversas outras matérias, temos percebido
que as correntes políticas representadas nesta Casa acabam encon
trando elementos comuns que resultam do debate para que nós
cheguemos a um acordo que seja produtivo para o País, O açoda
mento não nos leva à possibilidade de um entendimento, e o PDT
quer moderação e serenidade nos debates. O PDT quer cada brasi
leiro se sinta bem representado nesta Casa, vendo que o conjunto
de Deputados e de Senadores, a posteriori, se aqui for aprovado,
debate aprofundadamente qualquer matéria, especialmente quando
diz respeito a alterações na Constituição.

Essa matéria teve um substitutivo aprovado na Comissão
Especial. Esse substitutivo muda absolutamente a realidade da
proposta inicial, que, de repente, pode ter o apoio em plenário dos
partidos de oposição. Na reunião da bancada, na última semana, o
PD'T se mostrou, através dos seus Deputados, inclinado a apoiar o
substitutivo. Essa decisão - que é séria, grave - continua em dis
cussão entre nós. Estamos no limite de apoiar esse substitutivo.
Acredito que outros partidos de oposição sintam-se também incli
nados a apoiá-lo, mas não nos conduz a um cenário muito positivo
a urgência com que a matéria está sendo trazida a plenário.

Temos exemplos de outras emendas à Constituição cujo in
terregno entre a aprovação na Comissão e o envio para apreciação
em plenário significou muito mais tempo, sem que se tratasse de
matéria tão relevante.

Repito: queremos um pouco de tempo até para discutir a
matéria entre nós. Queremos apoiar o substitutivo do Deputado
Jorge Tadeu Mudalen. e a precipitação da discussão em plenário
talvez acabe gerando um ambiente de confronto absolutamente
desnecessário.

O substitutivo do Deputado Mudalen traz-nos indagações,
.por exemplo, se ali não está um caminho melhor para o País. Sr.
Presidente, de repente pode o PMDB surgir com a solução que
acaba produzindo a unidade nesta Casa quanto à discussão do
tema de que trata a PEC nO 4. Inclusive, nã0 sei se o PMDB conti
nua apoiando o substitutivo, mas, até que i ldéssemos aprofundar
a discussão entre os partid0s de oposição e os partidos de base de
sustentação ao Governo, seria necessária a sua retirada de pauta.
Portanto, o requerimento tem esse caráter constmtivo.

O PDT vota "sim".
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o SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota contrariamente ao re
querimento. Com a presença de 360 Deputados, não há razão para
que o projeto deixe de ser amplamente debatido no dia de hoje.

O SR. MARQUlNHO CREDID (BlocoIPSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPSD/PSC vota
"não".

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - ES. Sem
revisão.do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. ANDRE PUCCINELLI (pMDB - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, por sua Vice-Lideran
ça, vota ''não''.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista já discutiu essa PEC
n° 4 na Comissão Especial. O Brasil tem pressa na busca de mo
dernidade. O PP vota "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA (pC do B - CE. Sem revisão do
orador. - Sr. Presidente, como um dos poucos Deputados que par
ticiparam ativamente desta Comissão, justamente com o nosso
companheiro e representante do PT, Deputado José Machado 
aliás, fui punido por isso com uma falta na Câmara e já recorri
dessa posição da direção da Casa -, gostaríamos de pennitir aos
Deputados o conhecimento, pelo menos com certa profundidade,
do relatório apresentado pelo nobre Relator, Deputado Jorge Ta
deu Mudalen. Isso já não será possível no encaminhamento da dis
cussão, porque nessa fase não podemos ler e discutir o relatório.
Aqui já se tem uma posição fmal da matéria, é uma opinião fmal.
Então, com base nos argumentos do PDT, em favor de uma maior
discussão entre os próprios partidos de oposição e de todas as ban
cadas, uma vez que a maioria dos representantes dos partidos ma
joritários não estiveram presentes à discussão na Comissão
Especial, desconheceram o debate na Comissão Especial, nós, do
PCdoB, estamos a favor do requerimento apresentado pelos nobre
colegas do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como vota o Go
verno?

O SR. LUlZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda foi enviada ao Con
gresso no dia 12 de fevereiro. A Comissão Especial foi instalada
em março. Os partidos de oposição puderam discutir essa matéria
exaustivamente, votar em separado, apresentar emendas. E o subs
titutivo altera pouquíssimo, praticamente apenas o tempo do ver
bo. Não vejo num homem com a inteligência do Líder Miro
Teixeira nenhuma dificuldade em entender esse substitutivo, pelo
qual S. Ex' repetidas vezes manifestou simpatia.

Portanto, vamos votar esse substitutivo que o Deputado
Miro Teixeira entende melhor.

Não vejo nenhuma dificuldade. Faço este apelo aqui para
que as Lideranças dos partidos de oposição retirem este requeri
mento e o próprio req,uerimento de adiamento.

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Este assunto, Sr. Presidente, foi exaustiva
mente discutido em todas as instâncias da Casa, desde a sua ad
missibilidade na Comissão de Constituição e Justiça à discussão
na Comissão Especial, encarregada de dar parecer sobre esta PECo

Portanto, Sr. Presidente, não se justifica o requerimento de
retirada de pauta e adiamento da votação. Por isso, o Bloco
PFUJ>TB encaminha o voto "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Líder Luiz Carlos Santos diz que o substi
tutivo apenas mudou o tempo do verbo. Vê V. Ex' a neçessidade
de se aprofundar a discussão, porque li um substitutivo diferente,
que tem alterações mais densas, profundas, mais consubstancia-

das, resultantes de um trabalho que o PMDB, pelo seu Relator,
Jorge Tadeu Mudalen, fez. Não foi apenas um tempo de verbo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Plenário o sabe
rá mais do que nós dois.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Em votação o re
querimento.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se encontram. (pausa.)

Rejeitado.
O SR. SÉRGIO CARNEmO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. SÉRGIO CARNEmO (PDT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de votação. O PDT de
clara-se em obstrução.

O SR. PRESIDENTÉ (Luis Eduardo) - A Presidência de
fere o pedido de verificação.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores também se
acha em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de
ter inicio a votação pelo sistema eletrônico.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. ARNALDO MADEmA (pSDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o PP vota "não".
O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".
O SR. ANDRÉ PUCCINELLI (PMDB - MS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está em obstrução.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o PP vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEmA (BlocolPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFL/PTB vota "não".
O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - ES. Sem

revísão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB é pela obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados

que se encontram nas bancadas queiram registrar seus códigos de
votação.

Solicito aos Srs. Deputados que tomem seus assentos e re
gistrem seus códigos.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.

(Procede-se a votação nominal.)

O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SANDRO MABEL (PMDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
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o SR. MARQUINHO CHEDID (Bl<JCG"PSD - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PL, PSD e PSC votam "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota ''não''.

O SR. ANDRÉ PUCCINELLI (PMDB - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto do
painel até que se as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram seus votos
queiram fazê-lo nas bancadas que estiverem com as luzes acesas.

O procedímento é o mesmo dos postos avulsos: registrar
código de votação, selecionar o voto e apertar o botão preto.

O SR. SARNEY FJLHO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SARNEY FJLHO (BlocolPFL-MA. Sem revisão do
orador.) .

- Sr. Presidénte, não sei se por defeito de ordem técnica,
meu código de votação está dando como duplicata. Então, antes de
sair o resultado da votação, gostaria de deixar registrado que meu
voto é ''não''.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o meu voto também é "não" e também está
saindo em duplicata.

O SR. PRESIDENrE (Luís Eduardo) - Certamente já ha
via sido registrado.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (pSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. NESTOR DUARTE (pMDB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não votei, mas meu nome aparece como
tendo votado. Meu voto é "não". .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex' não votou
em momento algum?

O SR. NESTOR DUARTE - Não. Tentei votar, mas apa
recia código inválido.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O novo sistema é
exatamente este. Continua nos outros postos acesos, mas seu voto
já foi registrado.

Certamente sairá igual. Se não sair, conferiremos.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem, para falar sobre o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, gostaria de um esclarecimento. Não entendi

essa questão de alguém ter registrado algo e, em seguida, quando é
anulado todo o registro no sistema de processamento de dados
numa nova votação. haver a possibilidade de a mem6ria do com
putador registar o registro anterior.

Devo ter entendido errado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esta duplicado,

porque o voto já foi registrado, Deputado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Então ele já votou?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Claro.
O SR. MffiO TEIXEIRA - Mas ele disse que não votou
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ele pensa que não

votou porque o sistema modificou
O SR. MffiO TEIXEIRA - Ah! Não acendeu a luz, como

acontecia anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Exato.
O SR. ROMMEL FEUÓ - Sr. Presidente. peço a palavra

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

lavra.
O SR. ROMMEL FEUÓ (pSDB-CE. sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, houve problema na bancada com o meu
voto e o do Deputado Edson Queiroz. Nosso voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Depois V. Ex'
conferirá no painel se o seu nome lá se encontra.

O SR. EDSON QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. EDSON QUEIROZ (pP - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, acho que houve algum erro na votação.

Meu voto é "nãô".
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex' tem a pala-

vra.
O SR. GERMANO RIGOTIO (PMDB - RS. Sem revisão

do orador) - Sr. Presidente, vou explicaro que acontece comigo.
Registrei o meu voto antes de V. Ex' pedir aos Srs. Deputados

que registrassem os votos. Quando o fIZ, apagou o painel. Fui registrar
na bancada avulsa e já estava meu voto registrado no painel.

Então, deve está havendo problema o sistema, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Não. Quando apa

ga é porque o voto - foi registrado.
O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. SANDRO MABEL (PMDB - 00. Sem revisão do .

orador.) - Sr. Presidente, aos peemedebistas que estão chegando
agora, informo que o PMDB vota "não".

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, aos que estão chegando agora, infor
mo que o PT está em processo de obstrução.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT está em obstrução.
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,Roraima

Elton Rohnelt - Bloco ~ PSC - Não

o SR. UBALDJNO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a pa- lavra.
lavra pelaordem.. A SRA. SANDRA STARLlNG (PT- MG.' Sem revisão da

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- oradora.) _ Sr. Presidehte,já foi atingido o quomm; O Pf vota "sim".

lavra. O SR. UBALDlNO JÚNIOR (BlocoIPSB-BA. Sem revi- O SR. ADELSON SALVADOR - Sr. Presidente, peço a
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB está em obs1J.ução. palavra, pela ordem.

O SR. ADELSON SALVADOR - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
palavra, pela ordem. lavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - ES. Sem
lavra. revisão do orador.) Sr. Presidente, por ter atingido o quorom,o

O SR. ADELSON SALVADOR (BlocolPSB-ES. Sem re- PSB vota "sim" aorequerimentó. -,', . '.' ,
visão do orador.) - Sr. Presidente, pOr ter atingido oquorom, o O SR. INACIO ARRUD.A.' (PÇd~B'- C,E,•• Sem revisão do
PSB vota "sim" ao requerimento. ' -

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, peço a pa- orador.) Sr. Presidente, oPCd9B vota"sim" ao requerimento.
lavra pela ordem. O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
lavra. , "-. , ':. O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG: Sem revisão do ora-

A SRA. SOCORRO G,OMES, (pCdoJ;3 - PA. Sem revisão dor.) - Sr. Presidente, PP vpta ''não''. -
da oradora.) - Sr. Presidente,. quando registrei meu voto, que é O SR. GEDDELVlEmA LIMA (pP -'MO. Sem revisão
"sim", deu como inválido. Votel-novamente ejá estava registrado. do orador.) _ Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Na hora em que
V. Ex· registrou, automaticamlmt~, ficüugrayado. O SR. JOSÉ MACHADO-(PT..,. SP. Seni revisão do ora-

A SRA. SOCORRO GOMES - Nadúvida, meu voto é dor.) - Sr. Presidente, a bancada do Pf vota "sim".
"sim". O SR. PRESIDENTE (Luis Eduartlo):""APresidência vai

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Com certeza. Não encerrar a votação.
seria de outra forma. '" SANDRA STARLING '. .d

O SR. FÉLIX MENDO.,NÇA - Sr. Pres,idente, peço a pala- A SRA. ,'." - Sr. Presl ente, peço a
palavra, pela ordem. .

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-

lavra., lavra.
O SR. FÉLIX MENDONÇA (BlocO{~B - BA. Sem revi- A SRA. SANDRA STARLlNG (P'f - Ma.Sem revisão da

são do orador.) - Sr. Presiden,te, meu voto é ~':qão". Por engano, foi oradora.) - Sr. Presidente
l
' há Deputados do meu l'aJ;t.ido na ma.

registrado"sim"·n<. Peço a V. Ex· que espere um niinutinho. -
O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, O voto do PTé "sim".

peço a palavra, pela ordem. . . . .,' , . O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ É um prazer aten-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo).;- Tem V. Ex· a pa- dê-Ia, nobre Deputada.

lavra. ,.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi- O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente, peço a palavra

são do orador.) - Sr, Presi,dente, a posição do PPRé pelo voto "não". pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-,-O PPRvota "não". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa-
O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente, peço a palavra, lavra. -.....

pela ordem. ,'," O SR. ANTÔNIO JORGE (pPR -;- TO. Sem revisão do
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex.· a pa- orador.)-Sr. Presidente, antes de o resultado ser proclamado, gos-

lavra. '. - taria de dizer que voto ''não''. .
O SR. SANDRO MABEL (pMDB ...: m. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, aos companheiros do PMDB que estão O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O votO de V. Ex·
chegando, informo que o PMDB vota ''não''. será registrado em ata, caso ocorra algum equívoco.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidep.te, peço a palavra, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência vai
pela ordem. , " ,. ~ encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo)'~ Tem V. Ex· a pa- Está encerrada a votação.

lavra., O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A MEsa vai pro-
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RLSem revisão do ora- clamar o resultado da votação:

dor.) - Sr. Presidente, alcançado o quomm, oPDT vota sim ao re- VOTARAM
querimento. .: Sim 113

Sr. Presidente, vale o que está registiàdo no painel, estão Não 296
valendo os vostos "sim" e não os registros no~crofone? Abstenção 5

O SR. PRESIDENTE (Luís EduardohEvidentemente. Total 414
O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ~-,Sem revisão do ora- Foi rejeitado o requerimento de retirada de pautada Propos-

dor.) Em várias atividades, valeo que aparece. ta de Emenda â Constituição nO 4-B/95.
A SRA. SANDRA STARLING - Sr, Presidente, peço a VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

palavra, pela ordem.

O SRo PRESIDENTE (Luís Eduardo) c-Tem V. Exft a pa-
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Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Não
Luciano éastro - PPR - Não
Luís Barbosa-- Bloco - PTB - Abstenção
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antônio Feijão - Bloco - PTB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PF1- - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB .,... Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Não·
Gerson Peres - PPR - Não
José Rriante - PMDB- Não
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titau - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa- PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

~rthurVirgílio Neto. - PSDB - Não
Atila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não .
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não
Confúcio Moura - PMDB - N~o

Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Euópedes Miranda - PDT- Abstenção
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
Ildemar Kussler - PSDB - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Silvernani Santos - PP - Não

Acre

Célia Mendes - PPR - Não
Chicão Brígido - PMDB - Não
João Maia - PP - Não
Ronivon Santiago - PPR - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
Paulo Mourão - PPR - Sim .
Udson Bandeira- PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Não

Costa Ferreira - PP - Não
Domingos Dutra - PT- Sim
Magno Bacelar - PDT - Sim
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Antônio dos Santos - Blocu - PFL - Não
Edson Queiroz- PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inãcio Arruda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - P:rvIDB - Não
Paes de Andrade - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Roberto Pessôa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
B. Sá- PP- Não

.Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heràclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - PMDB - Não
Paes Landiin - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Àbílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
GilvanFreire-PMDB- Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemír - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Roberto Paulino - PMDB - Sim

Pernambuco
Fernando Fen"o - PT - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Abstenção
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José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson- Bloco - PMN- Sim
Pedro Corrêa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Vicente André Gomes - PDT - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô- PMDB - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Sim
José Teles- PPR- Não
Marcelo Deda - Pf - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz- Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lélis - Bloco - PSB - Sim
Cláudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PfB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner- PT - Sim
João Almeida- PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro Jrujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPR - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Sim

Ursicino Queiroz- Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PfB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - Pf - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - Pf - Sim
José Rezende - Bloco - PfB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PfB - Sim
Márcio Reinaldo - PP - Não
Maria Elvira - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PP - Não
Maurício Campos - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranda - Pf - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Blobo PfB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Roberto Brant - Bloco - PfB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim- PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser- PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
NiltonBaiano-PMDB-Não
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro

A1cione Athayde - PP - Não



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 3 7859

Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Candinho Mattos - PMDB - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - PPR - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Itamar Selpa - PDT - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Lacerda - PPR - Não
José Maurício - PDT- Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT- Sim
Mareio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Nilton Cerqueira - PP - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Roberto Jefferson - Bloco- PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Não
Alberto Goldman- PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur- PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - PDT - Sim
Delftm Netto - PPR - Não
Duílio Pisaneschi - Bloco - PSB - Não
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge- PT - Sim

FaustcrMartello - PPR - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - PMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT- Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pínotti - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não.
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Mauticio Najar - Bloco - PFL - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo de Velasco - Bloco - PSD - Abstenção
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
TeIma de Souza- PT- Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Roberto Franca - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Maria Laura - PT - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes -"PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
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Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Não
DilooS~rwoo-PMDB-Não

Neloon Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - PDT- Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Abelardo Lupion- Bloco - PFL - Não
Affonoo Camargo - Sem Partido - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Chioo da Princesa - PDT - Sim
Dilceu S~rafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
He1Dles Parcianello - PMDB - Não
João Iensen - Bloco.- PTB - Não
José Janene - PP - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PP - Não
Mauncio Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - PDT - Sim
Nedson Micheleti - PT - Sim

.Neloon Meurer- pp:- Não
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Valdomiro Meger - PP - Não
Viloon Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Não
Edioon Andrino - PMDB - Não
Hugo Biehl- PPR - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT- Sim
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cava1lazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT- Sim
Paulo Baner - PPR - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvêa - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
SeraflD1 Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck- PSDB - Não
Adyloon Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - PPR..:. Não

CarmsCardínal-PDT-Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
GelDlanO Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - PPR - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt- PDT - Sim
Miguel Rossetto - P1' - Sim
Neloon Marchezan - PPR - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT- Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo Kírst- PPR - Não
Wilson Branoo - PMDB - Não
Wiloon Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crusius - PSDB - Não
O SR. PEDRO wn..SON - Sr. Presidente, peço a palavra

~laordem.

O SR. PRESIDENTE (LUÍs Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - 00. Sem ;revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex· será atendido.
A SRA. ZULAm caBRA (pSDB - SP. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o voto ''não''.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex· Será aten-

dida. ,..
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se-

guinte requerimeto: .
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento da

discussão da PEC nO 4-B/95 por dez sessões.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1995.
Assinam: Deputado Miro Teixeira, líder do PDT,

e Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT.
Chamo atanção para o fato de que essa votação será em

princípio ~lo processo simbólico.
O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra ~la ordem.
O SR. PRESIDENTE (LUÍs Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, oomo no requerimento anterior, o
PSDB vota "não", ~los mesmo argumentos apresentados porque
queremos que o Plenário comece a discutir a matéria.

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (LUÍs Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco'PFLlPTB vota "não".

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

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se acham. (pausa.)

Rejeitado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
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pelaodem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, obviamente o PDT votou "sim".
O SR. UBALDINO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ,(Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocdPSB - BA. Sem re

visoo do orador.) - Sr. Presidente, s6 para registrar que o PSB vo
tou a favor do requerimento do Deputado Miro Teixeira.

A SRA. ESTHER GROSSI - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, registro que o meu voto é 'sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será registrado em
ata, Sra. DepItada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao primeiro orador inscrito para discutir a matéria, o Deputado
Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisoo do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não concordamos
com a proposta do Governo relativa ao gás canalizado. Ao enviar
a presente proposta de emenda, em primeiro lugar, o Governo não.
teve sequer respeito por esta Casa. pois não se deu ao trabalho de
justificar a medida. .

Não se pode modificar a Constituição de forma simplista
como o Governo está propondo a esta Casa. enviando um simples
pedaço de papel na pretensoo de alterar o texto constitucional. Re
pito: o Governo nOO justificou a sua proposta de emenda.

Consideramos inconstitucional a proposta. Não se esclare
ce, por exemplo, que beneficios a mudança desse texto trará para o
conjlllto da popIlação brasileira. Não se esclarece que benefícios
as Regiões deste País, como o Norte e o Nordeste, terOO com a
quebra do monopólio do gás canalizado. A emenda proposta pelo
Governo nOO indica o que irá lucrar o consumidor brasileiro com a
quebra do monopólio do gás canalizado. O Governo não explica
se a quebra do monopólio do gás canalizado trará aumento da
oferta de emprego para os trabalhadores brasileiros. O Governo
nOO diz sob que aspecto o meio ambiente estará mais bem protegi
do com a alteração do texto constitucional.

Sr. Presidente, não podemos concordar com a quebra. sem
qualquer justificativa. de uma regra constitucional. Uma Constitui
ção não pode ser alterada de forma rala, como o Governo está que
rendo. A Constituição de 1988, fruto de muitas lutas, não pode ser
alterada dessa forma. O Governo não justifica a sua proposta. e o
Relator, no seu parecer, também não indica elemento que nos con
vença a votar a favor da emenda.

Por isso, apelo para os novos Deputados, aqueles que, ao
assumirem seus mandatos, iniciaram um movimento pela valoriza
çoo do Poder Legislativo, no sentido de que não votem a favor
dessa emenda, para nOO dar um cheque em branco ao Governo,
para valorizar esta Casa, exigindo mais tempo a fim de que possa
mos examinar e discutir o conteúdo das emendas. Não podemos
permitir que o Poder Executivo continue a desvalorizar este Poder
e a submeter o Congresso Nacional ao seu desejo. O Congresso
Nacional nOO pode ser um posto avançado do Executivo.

Repito: apelo principalmente para os novos Deputados,
aqueles que para aqui vieram com vontade de valorizar esta Casa,
no sentido de que não deixem essa emenda passar; pelo menos

discutam e exijam esclarecimentos do Governo sobre o tema.
Com a proposta de quebra do monopólio do gás canalizado

o que se quer é beneficiar multinacionais como a Shell, dona de
reservas de gás natural pr6ximas às da Bolívia. onde o Governo
está gastando bilhões de dólares com a construção de gasodutos
que conectarão aquele país ao Brasil. Essa emenda não traz qual
quer benefício para o povo brasileiro. Simplesmente favorecerá as
multinacionais, que se dedicarão caso, seja quebrado esse mono
pólio, a fornecer gás às indústrias deste País ao pr~o que quiseres
estabelecer, prejudicando os consumidores de ôaixa renda.

O Partido dos Trabalhadores compreende que essa matéria
nOO tem caráter de emergência para este País. Mais urgente é o
combate à fome, ao desemprego e à miséria. Por isso, votamos
contra a proposta de quebra do monopólio do gás canalizado.

Faço um apelo, repito, mais uma vez, aos novos Deputados,
àqueles que vieram para cá dispostos a valorizar este Poder, no
sentido de que não aceitem a emenda que o Governo empurrar
goela abaixo deste Parlamento, uma emenda cujo conteúdo a
maioria do Plenário desconhece.

Portanto, Sr. Presidente, manifestamo-nos contra a proposta
do Governo.

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2 0

Vice-Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, ~o a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. ExR a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas retificar o meu voto.
Tendo recomendado, na votaçoo anterior, em várias oportunida
des, o voto ''não'', errei ao registrar o meu voto, o painel indica
"abstenção", mas meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Esta registrado o
seu voto.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (pPR - SE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, meu nome noo apareceu no pai
nel, mas meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Está registrado o
voto de V. Ex·

O SR. RICARDO GOMYDE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. RICARDO GOMYDE (pCdoB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Será registrado o
voto de V. Ex·

O SR. ANTÔNIO BRASIL - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. ANTÔNIO BRASIL (PMDB - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero esclarecer aos membros da Comis
são encarregada de analisar a Proposta de Emenda Constitucional
n° 5, de acordo com o dispositivo regimental, s6 poderemos reini
ciar nossa reunião após a conclusão da Ordem do Dia.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presidente,
~o a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Beto 'Mansur) - Tem V. Ex" a pala-
vra.

o SR. WALDORMJRO FlORAVANTE (pT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto
foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Convido a fazer
uso da palavra para discutir, o nobre Deputado Sarney Filho, que
falará a favor da PEC n° 4/95. S. Ex· dispõe de cinco minutos para
o seu discurso.

O SR. SARNEY FILHO (BlocdPFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quando me ins
crevi para falar a favor da proposta, não me preocupei com os de
talhes técnicos e jurídicos. Essa emenda foi amplamente discutida.
A esta Casa vieram representantes dos' mais diversos -segmentos
interessados no assunto, os quais tiveram oportunidade de expor as
suas idéias e os seus pontos de vista; o parecer da Comissão com
petente foi favorável quanto-à·admissibilidade da proposição; oS
partidos que dão sustentação' ao Governo, e mesmo -aqueles que
não o fazem, Dias que são ideologicamente afmados, resolveram
votar a favor da emenda.

Sr. Presidente, defendoó voto a favor dessa emendaconsti
tucional acima de tudo porque entendo que as reformas ecOnômi
cas são extremamente necessárias para a estabilidade da moeda.
Essa é a grande questão que se impõe na discussão das reformas
constitucionais: o que é fundamental para nianter o Plano Real,
para a estabilidade da moeda? Será que a reforma da Previdência é
fundamental? Acredito que não, e aproveito para sugerir ao.Go
vemo que retire o projeto sobre o assunto, pOis, embora importan
te, sua discussão não é urgente neste momento. O que está em
discussão agora é a estabilidade da moeda.' Por isso importa fazer
as reformas econômicas e tributária. É importante que o Governo
atue. Isto está ficando cada"vez mais claro. apesar de o Governo
não deixar transparecer.

Há poucas semanas, o que se ouvia a respeito do Plano Real
nesta Casa e no País inteiro eram manifestações de desconfiança.
E a quem, na reàlidade, o Plano Real trouxe benefícios? Será que
beneficiou todas as elites - a econômica, a intelectual, a trabalha
dora? Não acredito, Sr. Presidente. Acredito que a grande força do
Plano Real decorre do fato de que justamente as populações mais
pobres, responsáveis pela reversão do quadro eleitoral ao votarem
em um candidato que garantia a estabilidade econômica e que ha
via participado da confecção do Plano, foram por ele beneficiadas.
E dentro dessa perspectiva o Senhor Presidente Fernando Henri
que Cardoso fez sua campanha, dizendo claramente o que preten
dia fazer, e embora tenha patinado um pouco neste início,
fmalmente seu Governo começa a ir ao enéontro de suas promes
sas eleitorais.

Mas, corresponderia àquelas promessas o simples processo
de privatização? O objetivo seria somente o de tirar do país a pos
sibilidade de manter a sua estrutura fundamental estatizada? Não
acredito nisso, Sr. Presidente. Foi feito o que era necessário; sem
essas ações, o Plano Real irá por água abaixo, e, então, quem irá
sofrer não seremos nós, Deputados Federais, não serão os líderes
sindicais; não será a COT, não será a Federação das Indústrias;
quem irá sofrer é o povo pobre, que passou a consumir mais ali
mentos, que, indiscutivelmente, desfruta hoje- de dias melhores do
que aqueles de pouco tempo atrás.

Hoje as perspectivas são outras; oPaís cresce, a oferta de
emprego aumenta. E é por isso, SI. Presidente, que queremos
apoiar o Plano Real e, portanto, essa reforma econômica merece
nosso apoio. Temos que pensar principalmente no sucesso da esta
bilização da moeda; dentro dessa perspectiva, o Governo precisa
deixar claro, transparente, aquilo que é importante para manter a

moeda, e a reforma eéonômica é seguramente um dos passos im
portantes.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Convido o nobre
Deputado José Machado para discursar contra a PEC nO 4195, dis
pondo S. Ex· de cinco minutos para o seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, do Partido dos Traba
lhadores, temo-nos manifestado contra a reforma da ordem
econômica por uma questão de cunho estratégico:

Não temos qualquer preconceito contra a palavra "flexibili
zação". Somos totalmente favoráveis a que Jio~a: economia esteja
competitiva e soberanamente inserida no concerto internacional.
Só achamos, Sr. Presidente, que assunto de-tãogrllVe importância
para o País não pode ser decidido de forma açodada, ligeira, o Go
verno baseando-se numa virtual maioria no Coilgresso Nacional.
Essa não é a melhor maneira de atender aos interesses do povo
brasileiro.

Inclusive à Comissão Especial que examinou PEC do gás
canalizado alertamos para o fato de que está em jogo a matriz
energética,. e não simplesmente a questão do gás canalizado, em
separado. Entendemos que, ao fim, existe o propósito, nem sempre
transparente para a sociedade brasileira, de se-faZer um processo
de primitivações selvagens, vulnerabilizando o patrimônio nacio
nal e reduzindo o poder de barganha deste País, especialmente
numa conjuntura tão complicada e difícil como a que enfrentamos
neste momento.

. Temos alertado os Srs. Deputados e há vários artigos assi
nados por colegas da nossa bandada alertando todo o País para o
fato de qile a situação do México' e da Argentina é emblemática
para o Brasil, porque o modo como se pretende fazer o ajuste fis
cal neste País, a exemplo do que se fez nàqueles âbis países, preju
dicará a nossa soberania.

Por essa razão em se tratando de, assunto de tal magnitude,
não pode o Governo basear-se numa maioria virtual aqui no Con
gresso Nacional. Um debate dessa natureza consumiu anos, déca
das, nos países centrais, resultando em um projeto estratégico.
Pergunto: qual é o projeto estratégico do Governo Fernando Hen
rique Cardoso? Por que, na exposição justificativa; ao dispor sobre
o gás, o petróleo e as telecomunicações, o Governo economiza pa
lavras e não apresenta suas perspectivas para os próximos cin
qüenta anos?

Este é o problema central: não sabemos o que vai acontecer
daqui a vinte, trinta anos. Estamos simplesmente fazendo reformas
para tapar o buraco fiscal do Estado, entregando o patrimônio na
cional. Se enfrentamos uma crise difícil, quero ver o que o Brasil
terá para oferecer na mesa de negociações. Por isso, esta discussão
não pode depender de uma maioria virtual aqui no Congresso Na
cional. Achamos que este debate tem que ser sério, amplo e trans
parente para toda a sociedade, sem qualquer receio de ganhar ou
perder. Se o Governo quiser tratar a questão com a seriedade, que
abra uma ampla discussão com a sociedade.

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente; peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a pala-
vra.

O SR. PADRE ROQUE (pT - PRo Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Seu voto será re
gistrado, nobre Deputado.

O SR. JOSÉ FRITSCH - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ FRITSCH (pT - SC. Sem revisão do orador.)
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- Sr. Presidente, com base no 3rt. 96 do Regimento Interno, venho
fazer uma reclamação contra o critério discriminatório que a Mesa
está adotando na contagem do tempo dos oradores. Os dois orado
res que falaram há pouco tempo, Deputado Sarney Filho e José
Machado, não tiveram o mesmo tratamento no que diz respeito à
contagem do tempo. Gostaria que a Mesa nos desse o mesmo tra
tamento.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nobre Deputado
José Fritsch, V. Ex· está sendo injusto com esta Mesa e com o Pre
sidente dos trabalhos. Estou concedendo exatamente o mesmo
tempo aos que se manifestam favorável ou contrariamente à PECo

O SR. JOSÉ FRITSCH - Sr. Presidente, a contagem do
tempo do Deputado José Machado foi iniciada quando S. Ex· ain
da se deslocava do plenário para a tribuna, enquanto a contagem
do tempo do Deputado Sarney Filho só foi iniciada quando o ora
dor já estava na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Mesa está tendo
exatamente a mesma atitude para com quem é a favor da PEC e
para com quem é contra a proposta. A Mesa não tem interesse al
gum em reduzir o tempo de quem é contra a PEC.

O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente, peço a palavra
~aordem ,

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex&a pala-
vra.

O SR. SARAIVA FELIPE (pMDB - MG. Sem revisão do
oradoc.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto "não", na fota-
ção anterior. , .

O SR. JOSE CARLOS SABÓIA - Sr. Presidellte, peço.a
palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V> Ex& a pala-
vra.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB ~ MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto
"sim" ao requerimento anterior.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex& apala~

vra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (pCdoB - DF. Semrevisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto "sim" aore-
querimento anterior. . .

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente, peço a pac

lavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-

vra.
O SR. ANTÔNIO GERALDO (Bloco'PFL - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito que fique consignado o
meu voto "não", na votação anterior.

O SR. JAYME SANTANA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex& a pala-
vra.

O SR. JAYME SANTANA (pSDB - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto ''não'' ao
requerimento anterior.

O SR. ANTÔNIO JOAQUIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. ANTÔNIO JOAQUIM (PDT - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto "sim" ao
requerimento anterior.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PSDB - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto
"sim" ao requerimento anterior.

O SR. SÉRGIO NAYA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. SÉRGIO NAYA (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto "nãO!' ao requeri
mento anterior.

. O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Herculano Anghinetti para falar a favor. S. Ex·
dispõe de 5 minutos.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (psDB - MG. Sem
revisão do orador.) ..,. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, durante
o peóc,do em que estivemos discutindo a proposta deemenclíl
.constitucional que flexibiliza a distribuição do gás canalizado, ti
vemos a oportunidade de ouvir as ponderações de todas ·as áreas
envolvidas. A meu ver, o parecer do eminente relator foi earacteri
~do pela maior prudência, competência. e inteligência. Tivemos
apontada ali a real situação desse setor•.

. Saliento ainda que devem ser dadas à iniciativa privada a
condição e a oportunidade de investir nesse segmento econômico,
do qual até então ela está alijada.

AprQveito esta oportunidade para fazer uma defesa intransi
gellte.da ü;ti,ciativa privada, pois todos somos sabedores da incapa
cidade .de investimento dos Governos Estaduais e federal, que
devem destinar seus parcos recursos à educação, à saúde e à segu
rançado cidadão. Há hoje, quatorze empresas .constituídas para
esse fim, sendo que duas trabalham efetivamente, que são a do Rio
de Janeiro e a de São Paulo. A do Ceará está iniciando as suas
operações.

.Convoco meus pares a votarem favoravelmente à proposi
·ção do governo, pois só assim estaremos dando condições à popu
lação de se;r atendida. Hoje, no Estado de Minas Gerais, há uma
empresa constituída nos moldes da lei, uma empresa estatal que
não. distribui um único metro cúbico de gás à população. Como
poderemos prescindir de um recurso como esse? Tem que ser dada
a oportunidade àqueles que têm vocação e capital para tal em
preendimento. As demais discussões, a meu ver, tornam-se ino
portunas. Devemos ser pragmáticos. Quem tem condições de
investir em setores econômicos distintos deverá fazê-Io, cabendo
ao estado investir nas áreas sociais, as quais são sua atribuição e
para as quais tem competência.

Sendo assim, gostaria de congratular-me com o eminente
relator da proposta de emenda constitucional pela felicidade que
teve ao elaborá-la.

O SR. ANTÔNIO BRASIL - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex& a palavra.
O SR. ANTÔNIO BRASIL (PMDB - PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, devido ao adiantado da hora, convoco os
Srs. Deputados membros da Comissão Especial destinada a discu
tir a PEC nO 5 para uma reunião amanhã, às 9 horas, para darmos
continuidade à discussão do parecer do relator.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Para falar contra a
PEC nO 4, concedo a palavra ao nobre Deputado Inácio Anuda, do
PCdoB do Ceará. S. Ex· dispõe de 5 minutos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, gostaria, inicial
mente, de solicitar a atenção dos Srs. Parlamentares porque esta
mos decidindo mudanças seóssimas.
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Não podemos pensar a curtíssimo prazo, como fez o no- do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de deixar daroo meu racio
bre colega Sarney Filho, ao afirmar que precisaríamos finalizar cínio. Aproveito esta oportunidade justamente para dizer que o
a aprovação das emendas, porque senão a moeda nacional esta- que não considero séúo é que um Presidente eleito por causa de

"ria em úsco. um planode Governo que pregava a sustentação do Plano Real, vá
Sr. Presidente! não podemos ter um hoúzonte tão curto e li- ' descumprir aquilo que prometeu na campanha.

mitado ao discutir uma mudança constitucional. Queremos uma ·0 que ó Sn Presidente Fernando, Henrique pretende fazer,
Constituição de médio e longo prazo, que não seja a cara do go- Cóntando com o nosso apoio, é justamente a púvatização das com
vemo de plantão. Este é um parlamento sério. Fazer refonnas ' panhias estatais e uma reforma econômica. Por quê? Porque a re
constitucionais para atender o curtíssimo prazo é falsear a verdade, forma econômica é importante, para a manutenção da estabilidade
é enganar o povo.·Não podemos admitir isso desta Casa. - . do Plano Real. Foi isto o que quis dizer, Sr. Presidente. Não acho

A flexibilização almejada pela PEC n° 4 vai tirar o monopó-' que isto seja uma maneira menos séúa de exercer.a atividade par
lio da comercialização do gás' das 'mãos dos estados brasileiros. lamentar, cumprindo com as nossas promessas eleitorais.
Ora, a flexibilização, na verdade foi aquela que pennitiu a criação O SR. INÁCIO ARRUDA -:o'Sr. _Preside~te ..peço a palavra
de mais treze empresas de gás nos estados, com a participação, in- pela oroem. '
clusive do capital privado, que já é sócio dessas empresas. Aliás, -O SR: PRESIDENTE (Bero Mansur):... Tem V. Exa a palavra.
empresas estrangeiras são sócias nas companhias de gás. sem'que O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
fosse preciso modificar uma vírgula sequer da' Constituição dO orador.) -,Sr. Presidente; quero dizer a V. Exa que quando pessoas
nosso País. Essa flexibilizarão já'existe. Já, estamos diante dela. são citadas num debate de opinião, isto não é motivo de qualquer
Treze novas empresas foram cúadas nos estados. Inclusive, onze' reparo.
estão atuando com muita força, coni muito vigor e com grandes Não·citamçs o Deputado Sarney Filho com o mtliito de feú
perspectivas. . . 10 ou de agredHo. Pelo contráúo; usamos o argumento de opinião

Sr. Presidente, essa flexibilização nos telmos que o g6verno pôlítica apres.entado pelo nobre Deputado..
quer não é nada boa. Flexibilizar significa, sobretudo na vontade· . Portanto; não há ,nada a ser.reparado sob esse ponto de vis
do governo, CUlVar-se, ajoelhar-se diante desses setores da econo- ta; mesmo porque .não.achamos que nossa economia deva entrar
mia nacional. . 'pelo cano de gás. ' ,

Por isso, fizemos um plantão na Comissão para ouvir.a opi- O SR: PRESIDENTE (Beto Mansur) - Estão feitos os re-
nião dos técnicos, daqueles que estão manipulando o setor neste gistros .de V.Ex~s'" ,
momento, da Comgás, Abegás, de setores organizados da socieda~ o. SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a palavra
de. Seis Deputados, Sr. Presidente,' foram os que compareceram' 'pela ordem.
para ouvir, opinar, debater. Querer votar uma emenda dessa; mo-, o. SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V. Exa a palavra.
dificações como essas, sem ter tido a oportunidade de ouvir ,com ,O.SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Sem, revisão do
atenção e questionar os convidados, aqueles que lá foram para dar. orador.) - Sr. Presidente, estava inscrito como segundo orador,
a sua opinião e a sua contribuição, é atropelar a vontade da Naçãopára falara fàvor da emenda. Infelizmente, tive que me ausentar
brasileira. ' da Casa devidO a um compromisso e cheguei atrasado.

Por último, gostaríamos que o plenário pudesse refletir so- Solicito a v.. Ex&,. se possível, o registro de nossa posição
bre o desastre verificado no México e na Argentina. Agora 'mes- favorável 'à Emenda n~ 4. Fui membro da Comissão presidida pelo
mo, no [mal de semana, a'Folha de S. Paulo, noticiou que o Deputado Luciano Pizzatto, acompanhei as discussões e as audiên
México também acabou de flexibilizar o setor de gás. E °que foi a ,cias públicas .tom os diversos s.egmentos-envolvidos e 'estou abso
flexibilização no México? Foi a aprovação, serp. nenhuma mudan-Iutamente.· êonvencido dé que esta. Casa deve aprovar o
ça, do texto mandado pelo governo, que - pasmem os senhores- é . 'substitutivo apresentado pelo Deputado Jorge Tadeu Mudalen.
igual ao que está aqui nesta Casa. O texto aprovado agora no Mé- OSR; PRESIDENTE (Beto Mansur) - Está feito o regis-
xico é o mesmo que foi aprovado e que está sendo discutido na tro do nobre Deputado Freire Júnior a favor da PEC nO 4/95.
Câmara Federal do nosso País neste momento..Diferentemente-de Tem a pala.vrao nobre Deputado'FeuRosa;quefalará a fa-
nós, que pelo menos tivemos o substitutivo apresentado pelo rela~ vor. S. Exa dispõe de cinco minutos.
tor, eles puderam mudar nada, nem uma vírgula, e tiveramque O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Sem revisão do orador.)
aprovar ipsi litens o que foi mandado pelo Governo, que não é a Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, tal como fIz na Comissão
vantade do povo mexicano, nem sequer do Governo mexicano,' Especial.que trata da flexibilização da comercialização do gás ca
mas daqueles que estão querendo impor uma nova ordem econô- nalizadoem nosso País, gostaria de me posicionar favoravelmente
mica em nosso País. à Proposta de Emenda Constitucional do Governo Federal, sabia-

Então, gostaIÍamos que os Srs. Parlamentares que vão deci- mente aprovada na comissão, após -a apresentação do substitutivo
dir se espelhacem não nesses exemplos de desastre, mas naquilo do Deputado Relator.
que está dito nas Constituições da França, da 'Alemanha, da pró- Gostaria de caracterizar três pontos favoráveis em relação à
pria Inglaterra e dos países da Europa, nos quais o gás está contro- emenda. O primeiro diz respeito ao problema de produção de,gás
lado com muita força pelo o Estado.Este, si.m. o espelho que em nosso País. Sabemos, conforme tem sido noticiado no jornal O
poderia ajudar a economia a vencer no nosso País, e não o espelho Estado de S. Paulo, por algumas de suas colunas e matérias, que a
adotado no México e na Argentina, que reflete o desastre que de- empresa concessionáúa do selViço de gás da cidade de São Paulo
vemos evitar. quase não está em condições dé oferecer gás aos que necessitam

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. da utilização dessa fonte de energia e, por isso, o usuário poderá
O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, fui citado nomi- ser obrigado a se valer de outras fontes de energia na própúa cida

nalmente de maneira que entendi desairosa. Portanto, na fonna do de de São Paulo, onde existe um razoável índice de canalização de
Regimento, peço a V. Exa que me conceda a palavra. gás, que, por ser mais barato, conseqüentemente, é o que oferece

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a palaVIll. melhor possibilidade de uso àqueles que o buscam.
O SR. SARNEY FlLHO (Bloco'PFL..,. MA. Sem revisão Gostaria de caracterizar que a companhia que tem a respon-
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sabilidade de distribuir e produzir o gás de São Paulo. não está p0

dendo fazê-Io para uma parte da população, cujas pessoas·enfren
tam filas há muitos meses para que um dia possam ser atendidas.

O segundo ponto para o qual gostaria de chamar a atenção
relaciona-se com o problema da falta de gerenciamento na distri
buição do gás em botijões. Inclusive, existem den~ncias de que os
botijões de gás, que são utilizados prÍncípalmente pelas populaçõ
es periféricas nas grandes cidades. estão obsoletos sob o ponto de
vista técnico, causaudo riscos contínuos de explosões. como temos
visto aconteceu em muitos noticiários através da mídia nacional,
matando dezenas de pessoas.

Outro ponto que gostaria 'de ressaltar é o da relação entre ó
problema do gás e a pobreza. Existe uJillivro de um pesquisador
do Departamento de Higiene Tropical da Universidade de Lon
dres. Dr. Philip Paine, que dedica algumas págíDas à problemática
do gás e da pobreza.

O gás tem, em si, um potencial de energia muito graude
que, no Brasil, dentro da matriz energética. pouco passa dos 2%. o
que o torna ridiculamente usado em nosso País.

O Dr. Paine enfatíza dois aspectos. Primeiro, que é impor
tante qUe as pessoas de baixo rendimento utilizem gás. porque; as
sim o fazendo nas zonas rurais. deixam de queimar madeira e
devastar as florestas, sendo diretamente uma causa da diminuição
da poluição e de pessoas que. por naturezapr6pria. estariam oon-,
traríando as prescrições de boa convivência com o meio aD;Ibiente: '

Segundo. o preço. porque o gás. em geral; é um produto ba
rato. Isso faz com que, sendo barata essa fonte de energia, as pCs,
soas a utilizem bem para a cocção dos alimentos. Com o aumento
do preço do gás ou a inexistência dele, o pobre destrói as matas
ou. se não tem gás ou não tem mata, ele'não cozinhaos'seus ali
mentos, sendo alvo de um niaior surto de doenças/Para os países
da faixa tropical. isso é importantíssimo.

Então. Sr. Presidente. Srs. Parlamenta.reB. salientados esses
três pontos, precisamos também fazer com que nossa·malha ener
gética tenha uma maior contribuição dessa fonte de energia, o gás
caualizado. o gás liquefeito do petróleo ou gás natural. Isso precisa
ser feito. Até o presente momento não o foi por incompetência. in"
capacidade ou qualquer tipo de ineficiência sobre a qual não temos
controle. Mas o fato é que precisa ser feito. Precisa ser modificada
a atual sistemática do uso de gás em nosso País..

A contribuição dessa fonte de energia teria que ser. Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Deputados, pelo menos de' uns 20%. Temos
também que deixar bem claro que em nosso País. dada a proble
mática que temos ao proteger o meio ambiente. o gás assume pro
porções não muito notadas pelas pessoas que não lidaln com tal
matéria.

Portanto. Sr. Presidente, Srs. Deputados. quero referendar
minha posição favorável à Proposta de Emenda Constitucional nO
4, sobre o gás canalizado.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Presidência solicita
aos nobres Deputados que respeitem o tempo de cinco minutos.

Existem ainda diversos Parlamentares inscritos para falar, a
favor e contra a PECo

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Mauricio. con
vocado para falar contra a PEC nO 4195. S. Ex· dispõe de cinco mi
nutos para o seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ MAURÍCIO (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados. inegavelmente o Go
verno falacioso. e sobretudo, demonstra que é refém de empresas
multinacionais.

Ele e seus representantes nesta Casa procuram assoalhar e
sofismar a verdade.

Na verdade. a matriz energética brasileira agigantou-se a

partir do dispositivo consagrado no § 2° do art. 25 da Constituição,
o qual o Governo pretende, sob pressões. sob condicionamento a
grandes capitalistas nacionais, modificar. O dispositivo em ques
tão já permite a participação da iniciativa privada. Tanto assim é
que na Bahia e em Alagoas. para não falar em outros Estados bra
sileiros. a partir da norma inserida por nós ·na Constituição de
1988, a matriz energética foi acrescida, foi robustecida com o
crescimento' do uso do gás natural; Não se diga, de forma falacio
sa, de forma sofismada, que a abertura agora· objetiva a· entrada da
iniciativa privada; tampouco se diga que em Minas 'Gerais não há
gás distribuído. Não há porque lá não há·gás. Só agora está se fa
zéndo um gasoduto Rio de Janeiro/Belo Horizonte. Nem se diga
que no ano 2000 não teremos 10% da nossa matriz energética
atendida pelo gás natural. que deve substituir. como insumo mais
nobre,' a energia neste País.

O ,Governo é falacioso quando procura tergiversaretorcer a
verdade. Verdade condicional, verdade que agora querem modill
car a pretexto de contemplar interesses que não são ,os interesses
maiores da sociedade brasileira.

Já vi esse filme. Na Argentina. ,quando se abriu o mercado
para a iniciativa privada, sem controle do Estado, o que ocorreu?
O aumento das tarifas. E isso ocorre hoje na Europa, naItália ena
França, os maiores consumidores de .gás do mundo. Mas esses pai
ses garantem e preseIYam suas reseIYas e sua soberania na utiliza
ção do gás natural.

Trata-se de um erro crasso, Sf'ls. e Srs. Deputados, e diria
.até que é um crime de lesa-pátria. Sob o pretexto de abrir à inicia~

tiva privada, na verdade, estão promovendo o entreguismo e aten
dçndo a interesses que não são os dos brasileiros, mas, os das sete
irmãzínhasque distribuem o gás liquefeito de petróleo.'

Houve aqui um grande,equívoco, quando um Parlamentar
procurou confundir gás natural com gás liquefeito de petróleo. Gás
·natural vem de reseIYasnossas que não devem ser abusivamente
utilizadas. mas sim, racionalmente utilizadas, mercê de uma utili
zação Corré'lll do Plano Energético Nacional.

O Governo tem de ser mais dinâmico. tem de implementar a
"matriz energética. e não vir com essa falácia, a pretexto de manter

o Plano Real. Que Real de írrealismo é esse, Sr. Presidente. Sf'ls. e
Srs. Deputados, se entregam nossas reseIYas. quebram nossa sobe
rania e. sobretudo, estabelecem os interesses maiores que o Presi
dente da República tem que realçar? O Presidente da República
hoje é refém e. como tal. submete-se a esses interesses que não são
os interesses maiores da sociedade brasileira. O PDT votará pelo

.substitutivo do Deputado Jorge Tadeu Mudalen. que é menos
ruim. Votaremos assim e esperamos que o PMDB não deixe ao léu
da sorte, não deixe na estrada seu representante que foi o Relator
da Comissão da PEC nO 4/95.

o Sr. Beto Mansur. 2° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. FERNANDO GOMES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. FERNANDO GOMES (pMDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. quero registrar que meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Fernan
do Gomes, o voto de V. Ex· será registrado em ata.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Luciano Pizzatto. que falará a favor da PEC nO 4/95.
S. Ex· dispõe de cinco minutos.

O SR. LUCIANO PJZZATTO (BlocoIPFL - PRo Sem re-
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visão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. e Srs. Parlamentares. antes
de mais nada, quero destacar aqui o trabalho da Comissão Especial
encarregada de analisar a PEC n° 4. que tive o prazer de presidir
nas últimas semanas nesta Casa. Foi com imenso prazer que teste
munhei os esforços dos Deputados em tomo da PEC n° 4. inclusi-.
ve com uÍn amplo debate; em que todos os participantes tiveram
condições de expor suas' opiniÕes favoráveis ou contrárias à pro
posta.

Ouvimos os Presidentes da Petrobrás, da Abegás. da Asso
ciação dos Engenlieiros da Petrobrás. ouvimos os membros das.
companhias ~staduàis CIe gás. e nesse debate ficou claro que é ten
dência majoritária a flexibilização da distribuição de gás no País, o
que, aliás. aconteceu com a Constituição de 1988. que flexibiliza
esse monopólio com a possibilidade de participação dos Estado,s .
na distribuição. antes tarefa exclusivamente da União.

Agora; com essa experiência vitoriosa. estamos aprimoran
do o texto consÍitucionat E nesse trabalho quero destacara Coe
rência do Ministério de Minas e Energia e do seu titúlilr. o
Ministro Raimundo Brito. que. atendendo à expectativa do Pre:,i: .
dente Fernando Henrique Caraóso. deixou que a nossa Connssão
prosseguisse com sel;ls trabalhos dentro dos plincípios democráti
cos de uma ampla discussão. mantendo. é lógico. a posição do Go
verno em defesa da PEC nO 4. mas principalmente mantendo o
respeito a esta Casa, a este Congresso Nacional. '.

Por isso. Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados. coIJ,lo resul- .
tado final do noss'o trabalho; com o substitutivo apresentado pelo
Relator estamos oferecendo' à este Plenário. uma proposta de
emencta: à C~nstituição que' irá trazer amplos beneficios à nossa
base energética: possibilidade de instalação de maís termOelêtrica~

neste País; viabilização de gasodutos como o da Bolívia; aprovei7
tamento dO gás disponível na própria Petrobi-ás. que hoje não é uti
lizado; melhor qualidade de :vida, em termos ambientais; gra~as à
utilização do gás no transporte público; substituição da base ener
gética. como a lenha. aqui já mencionada. Essa perspectiva fez
com que a nossa Comissão, por maioria absoluta de votos - 24 '3;
favor e 6 contrários, inclusive havendo votos em separado -, apro
vasse a PEC nO 4, que estâ em votação no pl~nário da Câniam.

. Quero encerrar. Sr. Presidente, após te!,saftar a coei-ênda da
Comissão eo amplo debate que lá foi realizado. agradecendo.a to
dos os seus membros. que dedicaram horas e horas ao trabalho e à
discussão, que defenderam :suas posições de maneira ardorosa.
mas que compreendem que a democracia é o processo do avanço
pelo debate, pela decisão da maioria, e essa maioria está respeitan
do o direito das empresas distribuidoras de gás já estabelecidas.
está respeitando a possibilidade de se ampliar a livre concorrência
e, principalmente. está respeitando a necessidade de este País
modernizar sua economia e viabilizar uma base energética maís
ampla.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Nilson Gibson, que falará contra a proposta em
pauta.

O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é um prazer imenso ter V. Ex' presi
dindo os trabalhos da Casa. Para este humilde Deputado, trata-se
realmente de um fato importante na vida parlamentar.

Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, o Governo pretende
fazer uma alteração no texto constitucional. No § 2° do art. 25 é supri
mida a expressão "a empresa estataL com exclusividade de distribui
ção' '. passando a vigorar o dispositivo com a seguinte redação:

"Art.25 .
§lo .
§ 2° Cabe aos Estados explorar diretamente, ou

mediante concessão. os servÍços locais de gás canaliza-

do."
O alto 2° da PEC n° 4/95 estabelece que:

"Art. 2° Os Estados poderão assegurar às empre
sas concessionárias dos serviços de gás cànàlizado, cria
dos até a promulgação da presente Emenda
Constitucional, os direitos decorrentes do sistema ante
rior."

Sr. Presidente, St's. e Srs. Parlamentares, o Governo deseja
que aquela competência c1a União, estabelecidà pela atual Consti
tuição no art. 25, § 2°. seja,transferida exclusivamente para os Es
tados.

sálvo melhor juízo, nosso entendimento é de que a proposta
p~derá criar um cqnflito deautonomia dentro do País. Verifica-se,
no texto em análise, que Cl,lbe 'aOS Estados, unicamente por meio
de concessão a empresa estatal, a dis.tribuição, pçlos serviços lo
cais, de gás canalizado. Vale lembrar que o Governo Federal e a
Petrobrás vêm sendo submetidos a freqüentes e cada vez maís in
solentes'pressões das empresas internacionais para construir, des
necessariamente, o gasoduto Brasil-J3olívia. Com esse objetivo, a
Petrobrás já celebrou ,contrato com o First Boston pata obter os re
cursos necessários ao fmanciamentodaconstrução do referido ga
soduto;

:Um çlos {rutps ~ssa pressão foi o contrato entre a Petrobrás
e a. estatal Yacimento.s PetroJíferos Fiscales Bolivianos para a
compra do gás, condicionando a um fmanciamento da ordem de
dois bilhões de dólares a construção, pela Petrobrás, de gasoduto
de, cerca d,e 3,.417 quilômetros. a um custo global estimado em cer
ca de cinco bilhões de dólares.

, Sr..Presidente data v:e~ia, a emenda à Cpnstituição que es
tamos examinando foi aprovada pela Comissão Especial mediante
substitutivo apresentado pelo Relator; em que S: Ex' mantém a es
sência da proposta governamental e introduz dispositivo no Ato
das Disposiç~s. Transitórias assegurando às empresas concessio
náJ:ias do serviço de gás canalizado. criadas até a data da promul
gação da .emenda constitucional em tela. os direitos decorrentes
dos !('lSpectivosinstrumentos de outorga.

No substitutivo, o Relator veda a possibilidade de regula
mentação ,cia.. rP-atéria poi medida provisória, o que foi realmente
um grande avanço. "

Somos contrários à proposta do Governo Fernando- Henri
que Cardoso:

.O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) ~ Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito. o Deputado Paulo Cordeiro, que falará
a favor aa proposta. S. Ex' dispõe de cinco minutos.

O SR. PAULO CORDEIRO (BlocoIPTB - PRo Sem revi
são do ,orado).'.) - Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, hoje. ao
iniciarmos a discussão do substitutivo do Relator à proposta de
emenda constitucional que trata do gás canalizado, também retor
namos neste plenário, sem dúvida alguma, a discussão sobre o ta
manho do Estado que queremos.

Sr. Presidente. temos acompanhado todas as pesquisas de
opinião que têm sido feitas pelos mais renomados institutos, é pa
tente o apoio da população às reformas que o Presidente Fernando
Henrique tem proposta para o nosso País.

A emenda que trata do gás canalizado, da forma como foi
aprovada na Comissão, vai permitir que, por meio de concessões à
iniciativa privada. vários Estados possam iniciar um processo de
implantação desse tipo de rede. Em Estados onde só existem em-

. presas com controle acionário estatal, demonstram-se as deficiên
cias conseqüentes da falta de qualidade dos serviços prestados à
comunidade e à população.
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.Temos de-ter nesta Casa a consciência de que o que importa
não é agradar ao corporativismo, o CiJ.ue importa não é agradar ao
Governo ou agradar a determinadas correntes ideológicas. Temos,
sim, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, de ter em mente, acima
de tudo, que o objetivo desta Casa é levar a satisfação aos usuários
dos serviços públicos.

Hoje, onde há monopólio no País, há insatisfação generali
zada. O monopólio - já dizia o Ministro Nelson Jobim, quando da
revisão constitucional do ano passado, e faço minhas as palavras
de S. Ex' - só interessa a três classes deste País: a alguns caciques
políticos que detêm o comando das empresas estatais; aos tecno
cratas de segundo e terceiro escalões, que comandam a ineficiên
cia dessas empresas estatais, independentemente de que governo
esteja constituído, aos sindicatos id'eológicos, atrelados a grupos
políticos, que apenas proliferam em ambientes de empresas esta
tais. O povo como um todo, o cidadão brasileiro, aquele que reco
lhe tributos, que paga impostos, que precisa dos serviços públicos,
esse não tem nenhuma satisfação com o modelo aí implantado.

Queremos, sim, um Estado enxuto, que tenha os seus inves
timentos voltados para suas funçãe,s originais, para as questõe~ de
saúde, educação e infra-estrotura. E disso que o País precisa. Mas
queremos um Estadó que tenha, acima de tudo, capacidade de in
vestimento naquilo que venha resgatar a cidadania brasileira, e não
é através do modelo estatal que iremos obter essa satisfação.

O capital privado, nacional ou internacional, está aí e saberá
responder às necessidades, para transformar o Brasil num País
aberto, comprometido com a modernidade e com a cidadan.i:a.
Queremos, sim, um modelo de Estado enxuto, que possibilite efi
ciência nessa reengenharia que o Presidente Fernando Henrique
pretende implementar no País.

A partir da aprovação da emenda que trata do gás canaliza
do, permitiremos que vários Estados, Capitais e regiões metropoli
tanas, hoje incapacitados, desfrutarem dessa alternativa energética,
possam utilizá-lo para o abastecimento não apenas dos lares, mas
principalmente das indústrias, que hoje usam outras formas de
energia que têm custo muito superior e acarretam determinados
danos ao meio ambiente, o que não acontecerá com o gás canalizado.

No Paraná temos abundância de gás, mas não temos capaci
dade de investimento. A companhia energética do Estado, que é
das mais rentáveis deste País, ainda não alcançou capacidade para
adentrar nesse setor.

Peço aos nobres Pares que reflitam a respeito dessa propos
ta, para que possamos, a partir da votação do substitutivo, iniciar
um processo real de modernização e de enxugamento da máquina
pública deste País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito, Deputado Luciano Zica, que falará
contra. S. Ex' dispõe de cinco minutos.

O SR. LUCIANO ZICA (pT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, neste momento em
que discutimos a emenda que prevê a quebra do monopólio da
operação do sistema de gás canalizado, pode até parecer para al
guns que ela é isolada, desvinculada do conjunto de propostàs que
o Governo apresentou ao Título "Da Ordem Econômica e Finan
ceira" da Constituição.

Se essa emenda for aprovada, representará um grave pengo
para a matriz energética e o monopólio estatallio petróleo do País.
Sabemos que, de um barril de petróleo, a porcentagem de cada de
rivado é fixa. No processo de craqueamento ou de destilação de
um barril de petróleo, não há como variar as quantidades de cada
um dos derivados. Devemos, portanto, dar à questão do gás canalJ.
zado a devida importância.

O gás é um combustível limpo. A Petrobrás tem desenvol-

vido tecnologia para encontrá-lo em nosso subsolo, a fim de criar
condições para que ele .seja colocado no mercado de derivados de
petróleo, de fotina a assegurar a perfeita integridade desse atendi
mento. Apesar do crescente aumento do consumo de gás, deve-se
preservar a matriz energética, de forma a não destruirmos, do pon
to de vista do interesse geral do consumidor, nosso parque de refi
no, pois os demais derivados terão de ser produzidos para
poderem ser colocados no mercado.

Essa emenda abre uma janela para que o interesse intema
cional, representado, por exemplo, pela Shell, possa invadir nosso
território sem uma preocupação social, como a garantia de abaste
cimento e de preços, inclusive ao consumidor, el4trando pelo gaso
duto Brasil-Bolívia. Essa empresa conta com reservas três vezes
maiores do que as do Brasil e as da Bolívia, as quais controla em
campos no Peru.

Esta é uma preocupação significativa e traz responsabilida
de a nós, brasileiros. Temos, sim, de criar condições e garantias
para que, no processo de refino dos derivados de petróleo, sejam
gerados recursos para investimento, mas impedindo a importação
de derivados prontos, que criam empregos no exterior e desempre
go entre nós.

Se o gás natural importado da Bolívia for entregue à sanha
do lucro do capital sem controle do Estado, na forma como a
emenda do Governo propõe. isso representará a abertura das nos
sas portas para a tragédia que vem acontecendo na Argentina.
Hoje, o Presidente Carlos Menem, na sua campanha para a reelei
ção. assume o compromisso de desmontar a intervenção nojenta
das Seis Irmãs do petróleo no mercado argentino. S. Ex' declarou
aterrorizado que não consegue mais controlar a política de derivados
de petróleo argentino, porque não teve escnípulos no momento de
discutir a flexibilização do controle do Estado quanto ao petróleo.

Atualmente, há uma insatisfação generalizada com o Estado
brasileiro, porque ele é mal gerido. Por isso, temos de criar condi
ções de gestão para esse Estado. Nesse sentido, a bancada do PT
está colhendo assinaturas para emenda ao art. 173 da Constituição
que visa estabelecer condições para a dinamização das estatais,
dando-lhes a virtual agilidade das emEresas privadas sem que per
cam a garantia do interesse público. E assim que temos de traba
lhar. Se o paiol está cheio de ratos comendo milho. não podemos
colocar fogo no paiol. mas, sim, aplicar raticida. É preciso morali
zar. dar transparência. publicidade interesse público ao Estado.
Devemos "publicizar" o Estado brasileiro, e não desmontá-lo.

Defendemos o voto contrário à emenda do Governo. Mes
mo que o relatódo, de certa forma. derrote o Governo na pretensão
de desmontar as estatais do setor, ele mantém o equívoco de con
cepção da correção ~s distorções do Estado. Nesse sentido, reafir
mo nossa posição. E preciso, de fato, reformar o Estado, mas
dando às estatais brasileiras condições de assimilar a agilidade que
o setor privado pode ter, privando o Estado das amarras que ele
tem hoje e criando condições para que ele mantenha o compromis
so com o interesse público. Não podemos permitir que governan
tes eleitos para exercer um papel público de gestão fujam à
responsabilidade que têm de trabalhar tendo em vista o interesse
público.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito, que falará a favor, o Deputado Luiz
Carlos Hauly. (pausa.)

Na ausência do Deputado Luiz Carlos Hauly. concedo a pala
vra ao próximo orador inscrito, o nobre Deputado Cunha Bueno.
(Pausa.)

Na ausên..,ia do Deputado Cunha Bueno, concedo a palavra
ao próximo orador ínscrito, o nobre Deputado Antônio Kandir.
que dispõe de cínco minutos.
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o SR. ANTÔNIO KANDlR (psDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Deputados, as emendas que o
Governo enviou ao Congresso Nacional e que dizem respeito à or
dem econômica merecem uma reflexão bastante acurada por parte
desta Casa.

. Estamos discutindo a emenda específica relacionada à ques
tão do gás canalizado, que já foi objeto de várias observações mui
to judiciosas feitas. antes. Porém, quero chamar a atenção para o
sentido geral dessas mudanças. E não é possível fazer isso sem
que se considere o projeto mais geral do'Governo Fernando Henri
que Cardoso.

O Governo Fernando Henrique Cardoso tem como objetivo
inicial criar condições para a consolidação do Plano Real No dia 7 de
dezembro de 1993, o então Ministro da Fazenda Fernando Henrique
Cardoso, deixou clarlssima a posição de que a estabilidade a longo·
prazo do Plano Real, e, portanto, a retomada do desenvolvimento, só .
poderia acontecer se algumas reformas da Constituição fossem feitas.

.Pois bem, Sr. Presidente, depois de dez meses de imple
mentação do Plano Real, o que percebemos foi um movimento
muito claro no sentido de uma expansão forte do consumo. Essa
expansão muito forte do consumo fez com que a economia ficasse
funcionando a pleno vapor. Nesta situação, o Governo é obrigado
a agir duplamente. De um lado, a curto prazo, evitando um cresci
mento do consumo numa velocidade muito acelerada. Esse tipo de
medida de contenção do consumo não interessaa ninguém. É por
isso que precisamos, ao lado disso, tomar medidas no sentido do
ajuste da oferta, o que significa realizar investimentos. •

A questão que quero trazer a esta Casa, Sr. Presidente, é
justamente esta: como se aumenta a oferta e se faz o chamadO
ajuste pela oferta? Ora, Sr. Presidente, isso se faz através de inves
timentos. Por· que os investimentos não se realizam? Muita gente
quer investir, mas não o faz por uma razão simples: está inseguro
com relação à capacidade de oferta de bens de infra-estrutura ec0

nômica.
Dito de outra forma, quando alguém decide que vai aumen

tar sua unidade produtiva, ou seja, que vai instalar uma nova uni
dade produtiva, uma nova fábrica, não está pensando só no
resultado imediato, no resultado que vai ter, eventualmente, com a
ppação da capacidade dessa unidade produtiva nos anos de
1996/1997. Ele precisa ter segurança de que vai ter uma taxa de
retomo elevada quando essa fábrica estiver plenamente utilizada,
ou seja, em 1998/1999.

Hoje, os empresários não sabem se vamos ter energia, co
municações e transportes em volumes adequados a ocupar plena
mente a capacidade em 1998 e em 1999. O que determina a taxa
de investimento, atualmente, é a expectativa com relação aos in
vestimentos em infra-estrutura. Ocorre o seguinte: para que tenha
mos infra-estrutura adequada a um ritmo de crescimento de 5% ao
ano, o Brasil precisaria investir 72 bilhões de dólares nos próxi
mos quatro anos, o que significaria um investimento de 18 bilhões
de dólares por ano. No entanto, com o atual arranjo institucional,
só conseguimos fmanciar 7 bilhões de dólares. Por essa razão,
para que se criem condições para investimentos mais fortes em in
fra-estrutura e que permitam tranqüilidade aos nossos investidores
para poderem aumentar sua capacidade produtiva, é preciso que se
façam essas reformas hoje. Não se trata de uma reforma para o fu
turo, mas de uma reforma que permita investimento hoje, permi
tindo o ajuste pela oferta, conforme todos nós desejamos..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
<iO próximo orador inscrito. Falará contra a propçsta de emenda
constitucional o nobre Deputado Aírton Dipp, que disporá de cin
co minutos.

SR. AÍRTON DIPP (pDT - RS. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, S:r"s. e Srs. Deputados, vimos a esta tribuna
defender o voto contrário à proposta de emenda constitucional en
viada pelo Executivo que retira dos Estado o monopólio da distri
buição do gás natural.

Entendemos que em todo setor produtivo há três fases de
processo, a saber: a produção, o transporte e a distribuição.

A distribuição é aquela fase em que, teoricamente, nós p0

deríamos abrir a economia para a atividade privada. Mas, no caso
específico do gás natural, gostaríamos de fazer algumas observa
ções sobre essa proposta, que teoricamente retira um monopólio
estatal para passar, de fato, ao monopólio privado. Por quê? Por
que, pela Constituição atual, cabe ao Estado explorar a distribui
ção do gás natural dos Estados, diretamente ou por meio de uma
empresa pública, que pode ser de economia mista - o que acontece
hoje. Com a proposta do Governo Federal, na realidade, nós esta
ríamos retirando essa atribuição do Estado para repassá-Ia à inicia
tiva privada.

A distribuição do gás natural tem características próprias,
porque a implantação dessa prestação de serviço público ocorre
por meio de uma rede canalizada, que não pode, sob o ponto de
vista econômico, ter duplicidade. Assim aprovada. a proposta do
Governo, estaríamos repassando um serviço hoje feito pelo Estado
juntamente com. a iniciativa privada, em vários Estados brasileiros,
tão-somente para a iniciativa privada, que teria o Controle dos pre
ços no fornecimento do gás natural aos consumidores.

Entendemos que, na questão do gás natural, é um absurdo
transformarmos um monopólio público em privado. O consumidor
brasileiro não terá opção de preço para receber esse importante
produto energético, cujo consumo, nos próximos anos, deverá pas
sar de 2 para 10%.

Além disso, estamos extremamente preocupados com as
propostas enviadas pelo Governo Federal, que quer estabilizada a
moeda, mas, para isso, tem uma visão imediatista, de curto prazo:
quer utilizar hoje recursos provenientes da venda de estatais para
cobrir déficits de caixa. Contudo, a médio e longo prazos, haverá
sérias dificuldades para manter a estabilidade da moeda, porque
não teremos, sob controle do Estado, os produtos energéticos, as
sim ~omo certos minerais abundantes na Amazônia.

Também queremos fazer uma observação quanto ao que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou nos Estados Uni
dos. S. Ex' foi àquele país tão-somente para anunciar as refonnas
na ordem econômica, como, por exemplo, a que trata da navega
ção de cabotagem e estabelece que bandeiras estrangeiras poderão
transportar comercialmente produtos na costa brasileira e em nos
sos rios, como o Amazonas, o Solimões e o Negro, permitindo que
tripulações estrangeiras possam atracar e permanecer em nossos
portos fluviais.

Da mesma maneira, S. Ex' foi lá firmar um convênio para o
combate ao narcotráfico. Esse convênio é a primeira abertura que
o nosso Governo dá aos Estados Unidos para assumirem o contro
le do combate ao narcotráfico na Amazônia.

Por tudo isso, Sr. Presidente, estamos extremamente preo
cupados. Entendemos que a prestação de serviços proposta pela
PEC nO 4/95 é a menos prejudicial de todas as emendas de ordem
econômica, mas, assim mesmo, o monopólio da iniciativa privada
seria muito prejudicial para todos os brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao próximo orador inscrito. Falará favoravelmente o Deputado
Antônio Carlos Pannunzio, que dispõe de cinco minutos.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (pSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Deputados, é
evidente que venho a esta tribuna falar favoravelmente à Proposta
de Emenda à Constituição nO 4195. Mas, antes mesmo de entrar no
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assunto, queria fazer algumas considerações.
Respeito, evidentemente, todos os pontos de vista, quer dos

qoo são a favor e estão, é claro, do nosso lado, quer dos que têm
posição contrária. O que me causa mais do que estranheza, o que
me causa perplexidade, Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, é um
posicionamento que infelizmentp. estamos presenciando com algu
ma constância nesta Casa, uma vontade, em alguns setores, de não
discutir, de não querer resolver os problemas, de não querer en
frentar os fatos.

O Parlamento é o local dos debates, o local do confronto
democrático, das idéias. Estranha-se que alguns Parlamentares 
felizmente não a maioria, mas alguns - com certa frequência ma
nifestem a intenção de não trazer ao Plenário assuntos importan
tes, relevantes, que foram compromissos de campanha não apenas
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que certamente em sua
platafonna assumiu o compromisso de promover mudanças neste
País, mas também do candidato colocado em segundo lugar. Este
também assumiu compromissos. No entanto, vemos aqui, com es
tranheza, repito,.o posicionamento de alguns setores contrários ao
debate, a que se traga ao Plenário a discussão. É lamentável que
estejamos encontrando esse tipo de comportamento nesta Casa, na
atual conjuntura.

Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, quero agora dizer por
que somos favoráveis à emenda constitucional. O gás canalizado
hoje atende às demandas de não mais do que duas cidades no con
texto desta Nação. Constituíram-se às pressas algumas dezenas de
outras empresas, visando à exploração do serviço de distribuição
do gás canalizado, mas apenas as populações de duas cidades são
atendidas, e parcialmente. Àqueles que são contra a abertura do
monopólio dessas estatais faço uma pergunta: será que são contra
energia mais barata para consumo do povo? Será que não têm no
ção das dificuldades daqueles que têm de ir atrás do carvão ou da
lenha, que se constituem em agentes poluidores e, pior do que
isso, afligem e prejudicam as fmanças daqueles que menos têm,
daqueles que têm de usar energia mais cara porque a vontade de
manter sob o monop6lio de algumas empresas estatais essa fonte
energétjca tem prevalecido neste País nos últimos tempos?

E exatamente por estarmos contra o perpetuamento dessa
situação contrária aos interesses do povo que nos colocamos favo
ráveis à proposta de emenda constitucional enviada pelo ExmO Sr.
Presidente da República.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao próximo orador inscrito. Falará contra o projeto o Deputado
Gilney Viana, que dispõe de cinco minutos.

O SR. GILNEU VIANA (PT - Mf. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o problema não está
na matriz energética, mas na matriz ideológica dos dirigentes deste
País. Na verdade, o gás tem um significado relativamente pequeno
em nossa matriz energética. E mesmo com os interesse que defen
dem essa chamada flexibilização do monop6lio estatal da distri
buição de gás natural, fala muito mais alto o interesse de canalizar
gás que não é produzido no Brasil.

Estou de acordo com o Deputado Antônio Kandir, que se
desvelou, saindo da ideologia para a realidade. Na verdade, a
questão do gás, isto sim, é apenas uma pequena parcela de um pro
jeto maior que, na intenção e no desejo dos seus defensores, esta
belecerá não uma nova matriz energética, mas uma nova matriz de
desenvolvimento nacional. Essa é a discussão.

Diante do equívoco desses defensores, tentamos estabelecer
uma crítica. Na verdade, existe um projeto integrado, no qual o
desmonte de toda a capacidade de intervenção econômica do Está
do é justificado como se o Estado já não tivesse mais essa capaci-

dade. E quando essa capacidade ainda é visível, como em alguns
setores, especialmente o do petróleo, o das telecomunicações e o
das empresas que exploram riquezas minerais, especialmente a
Vale do Rio Doce, o discurso muda: não se trata da insuficiência
do papel do Estado, mas do verdadeiro interesse de que todas as
atividades econômicas sejam tocadas pelo capital privado, inde
pendentemente de sua nacionalidade.

Todo o projeto é embasado em ideologia que ganhou o
mundo e hoje está em baixa, a ideologia que privilegia o privado
diante do estatal, o individual diante do coletivo, e que endeusa o
mercado como se mão invisível fosse capaz de superar a divisão
internacional do trabalho, que submete um país como o nosso à
dependência dos centros hegemônicos. E para argumentar com al
guma lógica propõe abrir os mercados, abrir as aduanas, abrir as
fronteiras, como se a Constituição e as leis pudessem ab-rogar as
tendências econômicas, sempre determinantes das leis, e não o in
verso disso. Aí está o equívoco deSse-projeto neoliberal, que, na
verdade, quando fala que a Constituição impede os investimentos,
inverte sua própria lógica de raciocínio, como se os investimentos
estrangeiros só viessem ou deixassem de vir ao Brasil em função
do que está escrito na Constituição. Na verdade, o que lhes impor
ta é a taxa de lucro e a possibilidade de remessa desse lucro, o que
não é tolhido pela Constituição de 1988.

Por isso mesmo, o novo modelo é o mesmo que na Europa
já está sendo revisto e que, tardiamente, na periferia dos países ca
pitalistas mostra-se extremamente perverso, porque quaisquer p0

líticas compensatórias não são capazes de promover condições
sociais, nem sequer de sobrevivência, para as populações margina
lizadas do mercado.

Essa a contradição inicial da proposta, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que se nega a si mesmo e s6 se afmna porque interes
ses poderosos da indústria privada, do capital externo, dos grandes
'monop6lios e oligoIJ<?lios privados querem dobrar este País.

O SR. ANTÔNIO KANDIR - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ANTÔNIO KANDIR (pSDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o nobre Deputado Gilney Viana fez al
gumas observações que merecem comentários.

São dois comentários que valem a pena sublinhar.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Gilney

Viana pode ficar tranqüilo e descer da tribuna. V. Ex" não haverá
de aproveitar uma citação que não teve nenhuma maldade em rela
ção a sua pessoa para fazer um discurso paralelo. Afmal, temos
uma lista de oradores e pretendemos dar prosseguimento à discus
são da matéria.

O SR. ANTÔNIO KANDm - Sr. Presidente, certamente
não houve nenhuma maldade, mas duas observações de mérito
mereceriam esclarecimento. Obviamente, obedeço à orientação da
Presidência e fico à disposição de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Certamente, logo
ap6s o encerramento da discussão, V. Ex" terá oportunidade.

O SR. ANTÔNIO KANDIR - Agradeço a V. Ex" Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Júlio Redecker, que falará a favor. S. Ex"
dispõe de cinco minutos na tribuna.

O SR. JÚLIO REDECKER (pPR - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srás. e Srs. Deputados, a aprovação des
ta emenda se reveste de caráter 'patriótico, porque é necessário,
neste momento, analisar as conveniências das propostas de desen
volvimento deste País.
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Não é mais possível que a matriZ energética brasileira dis
pense a presença significativa do gás natural, meio energético não
poluente que pode representar para o Brasil uma nova história em
relação ao desenvolvimento e ao aproveitamento da energia retira
da~ produtos nacionais.

No Rio Grande do Sul, temos o carvão, grande fonte de
energia, juntamente com reservas significativas no Estado de San
ta Catarina. Se tivéssemos uma matriz energética baseada no solo
brasileiro, com gás canalizado, trazida da Bolívia até o Citygate,
em, São l'aulo, criando assim uma corrente de comércio de quase
200 milhões de dólares por ano com aquele país, estarlamos cola
borando para o combate ao tráfico de drogas, evitando sua passa
gem pelo nosso território. Estaríamos comprando o gás natural que
já não está sendo vendido para a Argentina, país auto-suficiente. e
com essa corrente de comércio, substituiríamos, em caldeiras in
dustrWs, o ,fu~ oU. altamente poluente, hoje fornecido pela Petro-,
brás, e que poderia ter outro destino, inclusive -a exportaçã9 ou o
refmo mais apropriado para .aproveitamento em solo brasileiro.
Temos também ofertas da Argentina para trazer da província, de,
Aguarabe, costeando o nosso país vizinho, o Paraguai, considerá
vel qpantia de g~ patural para fazer no Rio Grande do Sul a quei
ma em leito fludizado nas termelétricas com o nosso carvão,
eliminando os organismos exalado~, poluentes, quando da queima'
do carvão. Dessa maneira teríamos a produção de energia limpa,
onckl C? poder calorífico seria aumentado pela queima do gás e sem .
a presença,de gas€<s e emissão de poluentes.

..Assim, com a Bacia de ,Campos, colocaríamos gás nos
grandes centros consumidores - Rio de Janeiro, São Paulo e Mí
naS Gerais - e através dos Portos de Santos,Paranaguá e .do.Rio
Grande poderlamos trazer, por navios-tanques, gás da Argélia para
suprir a matriz energética não poluente e altamente necessária. O
Brasil é o único Pais d(j) mundo que teima, de maneira errada e não
inteligente, em não trazer gás para ser aproveitado nas _unidades
industriais. Poderia citar Santa Catarina, onete teríamos grande uti~

lização do gás natural na área de cerâmica. _.
A União, hoje com compromissos maiores, não tem verba

para aplicar no desenvolvimento da infra-estrutura necessária para
a distribuição do gás. Ao invés do fim do monopólio, por que não
propor a flexibilização para que empresas privadas participem do
mercado e distribuam o produto sob o controle da União? Desse
modo o País entraria na era da modernidade, êalando todos aque
les que falam que não cuidamos da ecologia. Poderíamos ter uma
matriz energética baseada e rastreada no gás natural, altamente efi
ciente para a melhoria das condições de desenvolvimento da nossa
indústria.

Não consigo enxergar o porquê daqueles que são contra
essa emenda à Constituição, que traz modernidade, progresso e
identidade, colocando o Brasil, com sua imensidão continental, en
tre os países profundamente preocupados com sua matriz energéti
ca e com o controle da poluição.

Já temos 70% da nossa produção, em termos de energia, na
área termoelétrica, que são recursos renováveis e não poluentes.
Por que não colocar na matriz energética mais um recurso extre
mamente eficiente, com a ajuda da iniciativa privada? Já que a
poupança do Estado para ela se transferiu para a iniciativa privada,
é justo que ela colabore com o desenvolvimento do País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Anivaldo Vale. S. Exa dispõe de 5 minutos, para dis
cutir a matéria.

O SR. ANIVALDO VALE (pPR - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, participei ativa
mente da Comissão Especial que discutiu.a PEC nO 4, como repre
sentante do meu Partido, e pude observar que, no exerclcio da

democracia, foi concedida à iniciativa privada a oportunidade de
falar aos representantes do Governo. Diante do exposto naquela
oportunidade, concluí que o Estado perdeu a capacidade de inves
tir. Precisamos de investimentos e o Estado não tem recursos para
investir. ,Precisamos crescer, principalmente nós, da Amazônia,
que temos um potencial fantástico no poço de Urucum. Precisa
mos dessa energia não poluente, através das termoelétricas, sinto
nizad;t com o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Assim., venho aqui defender a aprovação dessa PEC nO 4,
que. guarda perfeita sintonia com a promessa de..campanha do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, e com os propósitos da ban
deira do nosso Partido, o PPR.

Vejo agora a possibilidade rara de valorizarmos o processo
d~ crescim~nto com melhores dias para a Amazônia, quando tere
mos mais empregos e poderemos oferecer à iniciativa privada oportu
nidade .de investir. Assim, toda a sociedade vai ganhar com a
aprovação desta medida. Portanto, voto favoravelmente à PEC nO 4.

Era o que tinha a dizer.
O .8R. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não havendo mais

oradores inscritos, df\Claro encerrada a discussão,.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sendo evidente a

falta de quorum, neste instante, para a votação de emenda a Cons
tituição, que requer quorum qualificado, transfirO para a Ordem
do Dia da sessão de amanhã o processo de votação da Emenda
Constitucional n° 4.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

ApreSentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen-

tar poderão fazê-lo. ' ,

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES:

JAIR BOLSONAReJ - Requeiimento ao Presidente da Câ
mara dos Deputados de desarquivamento do Projeto de Decreto
Legislativo nO 365, de 1993, e dos Projetos de Lei nOs 1.376, de
1991; 2,332, de 1991; 2.333, de 1991; 2.381, de 1991; 2.663, de
1992; 4.047, de 1993; 4.049, de 1994; 4519, de 1994; 4520, de
1994; 4.690, de 1994; 4.910, de 1995.

MARQUINHO CHEDID E OUlROS'- Proposta de emen
da à Constituição que altera oart. 62.

ELTON ROHNELT - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre Títulos da Dívida Agrária - TDA.

Requerimento de infonnações ao Ministério da Agricultura,
do AbàStecimento e da Reforma Agrária sobre áreas desapropria
das para fins de refonna agrária e dos Títulos da Dívida Agrária
emitidos.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dá nova redação aos §§ 1° e 3° do
art. 53.

SANDRA STARLING - Requerimento de iilformações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre as empresas bene
ficiadas com recursos do Programa de Fomento à Competitividade
Industrial- PFCI- criado através do Decreto sin° de 1° de feverei
ro de 1991.

ADYLSON MOITA E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que dispõe sobre fidelidade partidária.

Proposta de emenda à Constituição que permite a reeleição
do Presidente da República.

Proposta de emenda à Constituição que institui a ausência
de sigilo bancário ou fiscal para os exercentes de cargo, emprego
ou função na Administração Pública.

JASCKSON PEREIRA E oumos - Recurso, ao Presi
dente da Câmara dos Deputados para apreciação em plenário do
Projeto de Lei nO 2.964, de 1992, que dispõe sobre a composição
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da merenda escolar e dá outras providências.
aJNHA BUENO - Requerimento de informações ao Ministé

rio de Minas e Energia sobre ajuda ftnanceira concedida pela PE
mOBRÁs para ftlmagem de "Carlota Joaquina Princesa do Brazil".

Requerimento de infotmações ao Ministério da Fazenda so
bre ajuda financeira concedida pelo Banco do Brasil para a' fIlma
gem de "Carlota Joaquina Princesa do Brazil".

Requerimento de infonnações ao Ministério da Fazenda so-
bre intervenções realizadas em mstituições fmanceiras. '

Requerimento 'de informações ao Ministério de Minas e
Energia sobre complemento de aposentadoria a empregados de
Fumas.

Requerimento de informações ao Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Refonna Agrária sobre complemento' de
aposentadoria a empregàdos da CONAB.

Requerimento de' informações ao Ministério da Aeronáutica
sobre complemento de aposentadoria a empregados da EM
BRAER.

Requerimento de 'informações ao Ministério da Previdência
e Assistência Social sobre complemento de· aposentadoria a em
pregados da Dataprev.

RequerimeJito de informações ao Ministério da fazenda so-
bre complemento de aposentadoria a empregados'do Seipro. .

Requerimento de infotmações ao Ministério da Fazenda so
bre complemento de aposentadoria a empregados do BASA.,

Requerimento de informações ao Ministério das· Comunica
ções sobre complemento de aposentadoria a empregados da Tele
brás.

RequerimentO de informações ao Ministério das Comunica- .
ções sobre cqmplemento de aposentadoria a empregados da Em-
presa Brasileira dé Correios e Telégrafos - ECf. " .

Requerimento de informações ao Ministério das Comunicaçõ
es sobre complemento de aposentadoria a empregados da EmbrateL

Requerimento de informações ao Ministério dos Transpor
tes sobre complemento de aposentadoria a empregados da Rede
Ferroviária Federal- RFFSA.

AUGUSTO VIVElROS- Projeto de lei que assegura a in
violabilidade do direito à intimidade, vida privada, honra e ima
gem da pessoa e dá outras providências.

ALDO.REBELO- requerimento de informações ao Minis
tério da Fazenda sobre valores de contas do Balanço de pagamen
tos referentes aos períodos que especüica.

, ALEXANDRE SANTOS - Projeto de lei que estabelece a
participação das empresas concessionárias e permissionárias de
serviços públicos na promoção e incentivo à educação, às políticas
que visem à redução do risco de doenças e nos programas de cons
trução de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico e dá outras providências.

ANA JÚLIA - Indicação do Poder Executivo, por intenné
dia do Banco Central do Brasil,. de adoção de providências para
conhecimento da atual situação de cumprimento das nonnas de se
gurança bancária no País.

Requerimento de infonnações ao Ministério do Planeja
mento e Orçamento sobre aprovação, pelo Finame, de fmancia
mento à Empresa Rio Capim Caulim S/A destinada à aquisição de
equipamentos nacionais e quais os agentes repassadores da opera
ção e responsabilidade de cada um deles, e sobre escalonamento
atual da,dívida do Grupo Mendes Júnior junto ao BNDES, data da
última negociação de reescalonamento e se do total da dívida fa
zem parte título da dívida pública utilizáveis em processos de pri
vatização de empresas e~tatais.

. RICARDO HERACLIO - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre intervenções realizadas em segurado-

ras, entidades de previdência privada e sociedades de capitalização.
RNALDO MACARI - Projeto de lei que altera os itens I e

II do § 1° do art. 2° da Lei nO 8.011, de 13 de março de 1990, que
define os percentuais da distribuição da compensação ftnanceira
de que trata a Lei nO 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e'dáciu-
tras providências.' '

Requerimento de infonnações'ao Ministério da Fazenda so-'
bre o valor repassado ao Estado de Santa Catarina e aos seusMu:
nicípios no ano de 1994.

Requerimento de informaÇÕés ao Ministério dó Meio Am-'
biente, dos Recursos Hídricos e dá Amazônia Legal sobre aplicá~'
ção de recursos previstos no art. 2°, §'2°, item III, da Lei n° 8.001,
de 13 de março de 1990, no Estado de Santa Catarina, desde a sua
edição.

Requerimento de informações ao Ministério de MInaS e
Energia sobre o montante destinàdo' PelO DepartaID.ento NaCiarnll'
de Produção Mineral - DNPM- aó Iristitut6 Brasileiro' do Meio'
Ambiente, a título da atividade mineradora de ca).Vão no Estado de
Santa Catarina.

MARISA SERRANO - Projeto de 'lei que disPõe' sobre'o
Fundo 'Constitucional e Financiamento' do Centró~Oeste:regúllt-·
menta o art. 34, § 11, do Ato das' DíSPosiçães Constitucionais
Transitórias, e dá outras providênéias~

VALDEMAR COSTA NETO..:. Requerimento ao Presiden
te da Câmara dos Deputados de desatquivamêrito da Proposta' de
Emenda a Constituição nO 191, de 1994; 'dos Pi:ójetos CleLe1n"s
605, de 1991; 606, de 1991; 1.442, 'de '1991; 3.003, 'de 1992;
3357, de 1992; 4.777, de 1994; 4.796;,de 1994; do Prójetode'Leí
Complementar n° 107, de 1992 e do projeto de Décréto Legislati- .
vo nO 446, de 1994. ..", ' '" ' "I

VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)..:. Nada mais hà.ven-'

do a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - '

COMPARECEM MAIS OS SRS.:. ' ,

Pará

Nicfas Ribeiro - PMDB; Olávio Rocha:- PMDB; Pa~lo,Ro-.
cha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos- PPR;. Socorro
Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco
Bloco -- PFL.

Amazonas

Luiz Fernando - PMDB; Pauderney Avelino -PPR..

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - PSD.

Tocantins
Melquíades Neto - Bloco - PMN; Osvaldo Reis - PP; Pau

lo Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.
Maranhão

Magno Bacelar - PDT; Nan Souza - PP; Pedro Novais 
PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloc0"'- PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Marcelo Teixeira - PMDB; Paes de Andrade - PMDB; Pi
mentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto Pes-
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DEIXARAM DE' COMPARECER OS SENHO-
RES:

Ceará
Nelson Otoch - PSDB.

Rio Grande do Norte
Laire Rosado - PMDB.

Paraíba

Wilson Braga - PDT.
Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PfB;
Olavo Calheiros - PMDB;
Talvane Albuquerque - PP.

Amapá
Valdenor Guedes - PP.

Pará
Benedito Guimarães - PPR;

Amazonas
Alzira Éwerton - PPR;

Acre
" FIa'ndsro Diógenes - PMDB;

Zila Bezerra - PMDB:
Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL;
César Bandeira - Bloco - PFL;
Davi Alves Silva - Bloco - PFL;
Eliseu Moura - Bloco - PFL;
Márcia Marinho - BlOco - PSC;
Mauro Fecury - Bloco - PFL;'
RemiTrinta- PMDB.

Mato Grosso do Sul
Mansa Serrano - PMDB; Nelson Trad-,Bloco- PfB; Os

car Goldoni - PDT; Saulo Queiroz - PSDB. '

Paraná
, Mauricio Requião - pMDB; Max Rosefubann - PDT; Ned

son Micheleti - PT; Nelson Meurer -I?P; Odílio Balbinotti - PDT;
Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco
- PfB; Renato Johnsson - PP; Ricardo Bmos -:. Bloco - PFL; Ri
cardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger'- PP;'Vilson Santini
Bloco - PfB; Werner Wanderér- Bloco - PFL.

Santa Catarina
Luiz Henrique - PMDB; Mário Cavallazzi - PPR; Milton

Men®s - PT; Paulo Bauer- PPR; Paulo Bornhausen - Bloco- PFL.

Alagoas
Moacyr Andrade - PPR.

Sergipe

Marcelo Deda- Pf; Wilson Cunha - Bloco - PFL.
, , . "B~4ia

Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco -
.PFtdvfári~ NegrÕmónte -'PS'DB; Nestor DUarte - PMDB; Pedro
Irojo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSbB;S'ér
iio Caineiró- PDT; SeveiiàIio Alves - PDT; Sifuara Ellery'- PMDB;
Ubaldino Júnior- Bloco - PSB; Ursicino Queiroz- Bloco...; PR:...

Minas Gerais ' . .

Márcio Reinaldo - PP; Marcos Lima"': PMDB; Maria Elvi
ra - PMDB; Mário de Oliveira 7' PP; Mauricio Campos - Bloco
PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Ca.rdoso - p,MDB; Nil
mário Mifa'nda' - Pf; Odelmo Leão - pP;' bsmânio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - PT; PauÍo Heslander - Bloco - PfB; Phi
lemon Rodrigues- Bloco·"."PfB; Roberto.Brant<.,..; Bloco - PfB;
.Romer lUlízio. .,.., PP;, Sandra.Starling - PT; Saraiva' Felipe 
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasi
leiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden ~antiago - PT; Vitto
rio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMD~.

Espírito Santo

Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata
PMDB; Roberto Valadão- PMDB; TheodoricoFeiraço- Bloco- PI'B.

Rio de Janeiro
Márcia Cibilis Viana.,-- PDT; Márcio Fortes - PSDB; Mil

ton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco- PMDB;
, Nilton Cerqueira - PP; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó 

PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto Jefferson- Bloco - PfB;
Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Ses
sim- PPR; Sylvio Lopes- PSDB; Vanessa Fylippe- PSDB.

São Paulo

Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho~Chedid - Bloco 
PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL;
Michel Temer - PMDB; Nelson Marqueze,Uí - Bloco - PTB;
Paulo de Velasco - Bloco - PSD; Régis de'Oliveira - PSDB;
Ricardo Izar - PPR; Robson Tuma - Bloco - PL; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; TeIma de Souza 
Pf; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP;
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Blo
co - PfB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner.Salustiano - PPR;

soa - Bloco - PFL; Rommel feijó -'PSDB; Ubiratan Aguiar - WelsonGasparini-PPR;Z.ulaiêCobra-PSDB.
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB. Mato Grosso

Piaui Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PfB;
Mussa Demes - Bloco- PFL; Paes Landim - Bloco - PFL. Rogério Silva - PPR; Tetê Bezerra - PMDB.

Rió Gi-:iúde do Norte Distrito Federal
Ney Lopes,... ·Bloco..,. PFL. Maria Laura - Pf; Os6rio Adriano - Bloco - PFL.
..' .. Paraíba Goiás

Roberto Paulino - PMDB. Marconi Perillo - PP; Nair Xavier Lobo - PMDB; Orcino
Pernambuco Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco ~ PfB; Pedro Cane-

do - Bloco - PL; Pedro Wilson ..:..PT; Roberto..Balestra - PPR;
Luiz Piaubylino - Bloço - PSB; MendQnça Filho - Bloco - Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha

PFL; NilSôri Gibson- Bloco -PMN; Osvaldo'Coelho - Bloco - Bloco- PFL.
PFL; Pedro Corroa - BlocO - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco -

,PMN; Roberto Fontes·- Bloco -.PFL; Roberto Magalhães - Bloco
- PFL; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco -PSB; Se

.,yerihuCa'llàlcanti.-; Bloco ;"-,PFL;,Vicente André Gomes - PDT;
Wolney Queiroz - PDT.
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Bahia
Jaime Fernandes - Bloco - PFL;
Marcos Medrado - PP;
Roland Lavigne - Bloco - PL.

Minas Gerais

Armando Costa - PMDB;
Elias Murad-PSDB;
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL;
Raul Belém...,. Sem Partido.

, Rio de Janeiro

Amaral Nettó - PPR;
Laura Carneiro - PP.

São Paulo

Arlindo China:glia - PT;
Franco Montoro - PSDB;
Paulo Lima - Bloco - PFL;
Tuga Ajlgera.mi,...,. PSDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PP;
Welin~D:Fagimdes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce- PP.

Goiás
Barbosa Neto - PMDB;'
Maria Valadão - PPR;
Zé Gomes da Rocha - -Bloco - PSDD:

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - PP.
Marilu Guimarães - Bloco - PFL.

Paraná

Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Homero Oguido - PMDB;
José Borba- Bloco - PTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro a Sessão, 00
s?gnando para amanhã, quarta-feira, dia 3, às 14horas, a seguinte

RITO ESPECL-\L

(Art. 202, dc art. 191, do Regimento Interno)
Votação .

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTTIUIÇÃO
N° 4-B, DE 1995

(Do Poder Executivo)
Votação, em primeiro .. turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nO 4-A, de 1995, que altera o § 2° da Constituição Fe
deral; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade, contra os votos dos Srs. Gilvan
Freire, Udson Bandeira, José Genoíno, Marcelo Deda, Mílton
Mendes, Paulo Delgado, Enio Bacci, Francisco Rodrigues, Ale
xandre Cardoso e, em separado, dos Srs. Aldo Arantes, Coriolano
Sales, Hélio Bicudo, Mafueus Schmidt e Nilson Gibson; e da Co
missão Especial, pela aprovação, com substitutivo, contra os votos
em separado dos Srs. Domingos Dutra, José Machado, José
Fritsch, Airton Dipp, José Maurício e Inácio Arruda (Relator: Sr.
Jorge Tadeu Mudalen)

AVISOS

Proposições em fase de emendas ou recursos
I-Emendas

-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 21, DE 1995
(Do Sr. Anivaldo Vale)

Cria a Comissão Permanente da Amazônia, alterando o Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § 1°, do
Regimento Interno):

Último dia: 3-5-95

-'2.;..-

PROJETO DE RESOLUÇÃ.O nO 23, DE'1995 .
(Do Sr. Aroldopl~raz) . .

Altera dispositivos do Regimento Interno da' Câmara dos
. Deputados.

Prazo para apresentação 'de emenda (artigo 216,.§ ,lo,.do
Regimento Interno): ' • .

1° dia: 3-5-95

Último dia: 9-5-95

3 · ,- -
" ,

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 24, DE í995
(Do Sr. AroldO Cedraz e outros)

Altera dispos.itivos do R~gim"nto, ÍnÚ<mQ da.C&narados
l)çPU,tac1,os. ,. ' ". ' '

. " Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, '§ ,l°, 'do
RepentoInterno):: . .." .' _.' .

1° dia: 3-5-95

Último dia: 9-5-95

-4..:.·

'PROJETO DERESOL~ÇÃON° 26, DI{ 1995
, (Do Sr. Expedito Júnior)

Cria.o Requerimento de A'pOiamento Eletrônico•..
Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, §, 1°, .do

Regimento Interno)J ".

1° dia: 3-5~95

Último dia: 9-5-95

-5-

PROJETO,DE RESOLUÇÃO N° 27, DE 1995
(Do Sr.Roberto, santos)

Dispõe sobre o desmembramento da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.

Prazo para apresentação de emenda, (artigo, 216, § IOdo
Regimento Interno~) ,

1° dia: 3-5-C}5

Último dia: 9-5-95

-6-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 28, DE 1995
(Do Sr. Paulo Delgado)

Altera Reghnento Interno na parte relativa ao uso da tribuna
por Líder.)

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § IOdo Re
gimento Interno):

1° dia: 3-5-95

Último dia: 9-5-95
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RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO Mts DE MAIO

17 4a-feir.&, 15:00 Davi Alves Silva

Data
. 15:25 Danilo de Castro

Dia Hora Nome 18 5a-feir.& 15:00 Coriolano Sales
.3 4a·feir.& 15:00 Ivan Valeme 15:25 Humberto Costa

15:25 Paulo Ritzel 19 6a-feir.& 10:00 Jackson PeleiIa

4 '5a-feira 15:00 Enivaldo RIõeiro 10:25

15:25 Domingos Leonelli 10:50 Magno Bacelar

5 6a·feir.& 10:00 Nicias Ribeiro
11:15 Osvaldo Reis

10:25 Waldomiro Fioravante
11:40 José Chaves

10:50 Marisa Semm.o
12:05 Marta Suplicy

11:15 Ricardo BlIlTOS
12:30 UbaldiDo Jónior

11:40 Paulo Lima 12:55 Fernando Ferro

12:05 Paes Landim 13:20 Arlindo Chinaglia

12:30 José PimemeI 22 2a-feira 15:00 Francisco Rodrigues
12:55 Silvio Torres 15:25 Welson Gasparini
13:20 CunbaLima 15:50 Wigberto TartIlce

8 2a·feira 15:00 OJavio Rocha 16:15 Nilton Cerqueira

15:25 ÁlilaLins 16:40 Amaldo Madeira

15:50 Carlos CaIdinal
17:05 AntÔl1io Brasil '

16:15 Mendonça FIlho 17:30 Theodorico Ferraço

16:40 Adelson Salvador
17:55 Hugo Biehl

17:05 VtcenteCasciooe
18:20 Socorro Gomes

17:30 Haroldo Lima 23 3a-feira 15:00 Adylson Motta

17:55 Lindberg Farias 15:25 Marcelo Bazbieri

18:20 Laura Carneiro 24 4a-feira 15:00 José Fritseh

9 3a,feira 15:00 . Alexandre Carooso 15:25 José Genoíno
15:25 Aldo Arantes 25 5a,feira 15:00 Luiz Carlos Hauly

10 4a-feira 15:00 Femando Lyra 15:25 TeteBezem.

15:25 NanSouza 26 6a-feira 10:00 João Leão

11 5a-feira 15:00 Osvaldo Biolcbi 10:25 Augusto cm-valho

15:25 Alberto Silva 10:50 Valdenor Guedes

12 6a-feira 10:00 Ubaldo Corrêa
11:15 EdinhoBez

10:25 Domingos Dutra
11:40 Saraiva Felipe

10:50 Roberto Fontes
12:05 Nelson Marcbezan

11:15 -Armando Abilio
12:30 Femando Tones

11:40 Leonidas Cristino
12:55 FeuRosa

12:05 TIlden Santiago
13:20 Paulo Cordeiro

12:30 Luciano Castro 29 2a-feira 15:00 Sandra StarJin. g
12:55 Agnelo Q1eiroz 15:25 José Priante

13:20 Jaime Martins 15:50 Confücio Moura

15 2a-feira 15:00 Chico Vigilante
16:15 LeoneIPavan

15:25 Melquíades Neto
16:40 Paulo Paim

15:50 Paudemey Avelino
17:05 Rommel Feijó

16:15 B.Sá
17:30 Manoel Castro

16:40 Wilson Cignacbi
17:55 Gilney Viana

17:05 Jair Siqueir.&
18:20 lldemar Kusslet

17:30 N"J1scn Gibson 30 3a-feira 15:00 Wagner Rossi

17:55 Edsoo Queiroz 15:25 Atilemar de Barros Filho

18:20 Padre Rogue 31 4a-feira 15:00 Helio Rosas

16 3"-feira 15:00 João PizzoJatti 15:25 Carlos Mosconi

15:25 Betinho Rosado
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

Local Plenário da Comissão, sala 114, Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

PAU T A N° 07/95
(REMANESCENTE)

A) Requerimentos:

1 - Requerimento nO 13 - do Sr. Deputado Jo"Sé Fritsch, que "Solicita seja
designada Comissão Parlamentar para acompanhar as ações do Fórum
Nacional Contra a Violência no Campo".

2 - Requerimento nO 23 - do Sr. Deputado Domingos Dutra. que "Solicita
consulta ao Plenário da Comissão para realizar- sessão conjunta, dia 11
de maio, com as Comissões de Deireitos Humanos, de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de Trabalho, para promover o
lançamento da publicação da Comissão Pastoral da Terra, Conflitos no
Campo -1994, assim como uma discussão sobre o tema"
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3 - Requerimento nO 24 - dos Srs. Deputados Jaques Wagner, Paulo Rocha,
Ana Júlia Carepa e Gilney Viana - que ."Solicita sejam convocados para
participarem de reunião de audiência pública nesta Comissão, no dia 18 de
maio de 1995, quinta-feira, às 1O horas, no Plenário 114, Bloco das
lideranças, os senhores PAULO CÉSAR XIMENES, Presidente do Banco
do Brasil, LUIZ BENEDITO VARELA, Presidente do Banco da Amazônia e
BYRON COSTA DE QUEIROZ, Presidente do Banco do Nordeste, para
exporem sobre a execução, no setor agrícola, dos Fundos Constitucionais
de·. Financiamento do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste,
respectivamente, abordando os sequintes temas:
1) volume dos investimentos re~lizados no setor e suas participações
relativas no total das aplicações anuais, de 1989 até a presente data;
2) ingressos anuais nos Fundos (Tesouro e retorno dos financiamentos e
de aplicações financeiras);
3) perfil da aplicação dos recursos, no setor, por porte' de beneficiários,
sub-programas e unidade federada;
4) níveis e perfil do inadimplemento;
5) patrimônio . líquido dos Fundos e volume de recursos a título de
remuneração dos bancos pela gestão dos fundos;
6) bases e condições operacionais (custos financeiros, critérios de
classificação de empresa, produtores e cooperativas,. garantias exigidas
etc... );
7) avaliação dos efeitos econômicos gerados;
8) assistência técnica aos segmentos da pequena produção.

Solicitam, ainda, sejam convidados para presenciarem a reunlao os
Presidentes das Federações patronais e de trabalhadores rurais, dos
Estados do Pará, Bahia e Mato Grosso.

B) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 3.745/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
218/93) - que "Dispõe sobre a vacinação contra a febre aftosa, altera o
Regulamento do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto n°
24.548, de 3 de julho de 1934, e a Lei n° 569, de 21 de dezembro.de 1948,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: favorável a este e contrário ao PL 4.171/93, apensado
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C) Pr6posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE lEI N° 1.955/91- do Seriado Federal (PlS nO 14/91) - que
"Dispõe, com fundamento no inciso VIII do artigo 23 da Constituição
Federal. sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades da administração
pública federal realizarem suas compras na Companhia Nacional de
Abastecimentos - CNA e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO lÉUS·
PARECER: favorável, com Substitutivo. a este e contrário à emenda
apresentada na Comissão.

6 - PROJETO DE lEI N° 3.974-A/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO
373/93) - que "Dá nova redaçâo ao parágrafo 1° do artigo 5° da lei nO
8.171. de 17 de janeiro de 1991. que dispõe sobre a política agrícola":
RELATOR: Deputado·EUAS MURAD
PARECER: favorável, com emenda, a este e à emenda apresentaqa na
Comissão.
VISTA: Deputado ANDRÉ PUCC1NElU
Devolução sem manifestação por escrito.

7 - PROJETO DE LEI.N° 100/95 - do Sr. Odelmo leão - que "Modifica a Le' nO
8.629. de' 25 dê' fevereiro· de 1993, que "Regulamenta' dispositivos
constituc!onais relativos à reforma agrária. prev.istos no Capítulo UI. Título
VII. da Constituição Fedàral". .
RELATOR' Deputado EZiDfO PINHEIRO
PARECER: contrário

TRAM'rrAÇÃO'ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE lEI N° 07/95 -. do Sr." .Hugo Biehl que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de aplicação de recursos do crédito rural em operações
com m.ini ~ pequenos produtores rurais'·'.
RELATOR: Deputàda Ivd MAINARDI
PARECER: favorável a este, com-subemenda à emenda nO 01,. e a emenda
nO 02.,ar:nbas apresentadas na. Comiss~o.

9 - ,PROJETO DE lEI N° 96/95 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "Dispõe
sobre a veiculação no rádio e na televisão de informações que estimulem a
formação de hortas domésticas".
RELATOR: Deputados VALDIR COLATTO
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada na ComissãO".
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A) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAM!TAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 4.959/90 - do Sr. Paulo Mourão - que "Concede
isenção em favor de estabelecimentos de ensino agrícola".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: favorável, com substitutivo.

2 - PROJETO DE LEI N° 3.821/93 - do Sr. Giovanni Queiroz - que "Altera a
área da Floresta Nacional de Tapajós, para dela excluir o Município de
Aveiro, no Estado do Pará".
RELATOR: Deputado JÚLIO 'CESAR
PARECER: favorável.

3· PROJETO DE LEI N° 4.484/94.- do Sr.. Valdir Colatto - que'''Djspõe sobre a
concessão de crédito rural diferenciado para profissionais universitários na
área de BQricultura.e pecuária".
RELATOR: .Deputado HUGO BIEHL
PARECER: contrário.

4 - PROJETO DE LEI N° 4.592/94 - do Sr. Nelson Trad - que "Altera o artigo 2°
da Lei nO 8.393, de 30 de dezembro de 1991, que extingue a contribuição e
o adicion~1 incidentes s,obre as saídas de açúcar a que se referem os
Decretos~eis nOs 308, de 26 de -tever-eiro 'de -1-967 e '1952, de 15 de julho
de 1982; QS subsídios de 'equalização de ,cus,tos .de.produção de açúcar; e
dispõe sobre isenção de IPI nas operações que menciona".
RELATOR~ Deputado ANTONIO AURELIANO
PARECER: favorável.

5 - PROJETO DE LEI N° 13/95 - do Sr..Zaire Rezende - que "Estabelece
requisitos para a concessão de benefícios de incentivo fiscal nas áreas de
atuação da SUDAM e SUDENE.
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: contrárk>.

A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 28/04/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso:28 Seção
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1 - PROJETO DE LEI N° 281/95 - do Sr. Valdir Cotatto - que "Dispõe sobre o
uso e a conservação do solo e da água no meio rural.
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION

2 - PROJETO DE LEI N° 283/95 - do Sr. Olávio Rocha - que "Dispõe sobre a
Poltlica de Garantia dos Preços Mínimos para o feijão, o arroz, o trigo e a
mandioca.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI

A V I S O N° 12/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 28/04/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

prazo: 5 Sessões
Decurso: 2· Seção

A PROPOSiÇÃO ABAIXO,SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 192/95 - do Sr. Adão Pretto e outros 1 - que
"Estabelece mecanismos para os financiamentos agrícolas e dá outras
providências· t

•

RELATOR: Deputado ALCIDES fv'IODESTO

CO.MISSÃO DE C.IÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

Sala 14-AI Anexo IJ

Local: Plenário 13 - Anexo 11
Data:· 03/05/95 - Hora" 10:00 h

PAUTA N° 08/95

REUNIAO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
Discussão da Política do Governo na Area de Ciência e Tecnologuf.

CONVIDADO:
Ministro JOSÉ ISRAEL VARGAS
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AVISO N°04195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 03/05/95 Prazo.: 05 Sessões
Horário.:de 9 às 12 h e 14 às 18:30 h Decurso:

1"- PROJETO DE LEI N° 1.345/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe
. sobre a obrigatoriedade de apreseAtaÇêo de programa de ensino

profissionalizante em emissora de televissáo estatal na forma. qUE:
especifica".
Relator: Deputado UBALDO CORREA

2 - PROJETO DE LEI N° 1..638 / 91 - do Sr. Jackson Pereira - que "proibe
propaganda de tabaco na televisão nos horários que dértemina".
Relatora:·~Deputada ALZIRA EWERTON

3 - PROJETO DE LEI N° 4.502 1 94- do Sr. Aldo Rebélo - que " proibe a
adoção, pelos órgãos públicos, de inovação tecnológica poupadora de mão
de obra"
Relator: Deputado INÁCIO ARRUDA

4 - PROJETO DE LEI N° 4.482 / 94 - do Sr. Prisco Viana - que" Dispõe sobre
a divulgação pela RADIOBRÃS e demais redes ou emissoras de rádio e
televisão púb1ica ou privadas das atividades do Poder Legislativo, suas
Casas e Comissões".
Relator: Deputado EtJRípEDES MIRANDA

5 - PROJETO DE LEI N°\.140 /95 - do Sr. Nestor Duarte - que" altera o artigo
46 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1'990, dispondo sobre a
obrigatoriedade de contrato escrito nas· prestações de serviço por telefone".
Relator: Deputado JERÔNIMO REIS

6 - PROJETO DE LEI N° 298 / 95 - do Sr Paulo Gouvêa - que "Dispõe sobre a
classificação indicativa de diversões e espetáculos públicos, programas de
rádio e televisão e filmes oferecidos para venda ou locação, e dá outras
providências". .
Relator: Deputado JOÃO IENSEN

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

Sala 1, Anexo 11
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A • Proposição sujeita à apreciação do Plenário da Casa:

, PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 6.002/90 - do Senado Federal (PLS nO 76/88) .;. que
"dispõe sobre o mandado de injunção" (apensados os PLs 998/88,
1.662/89 e 4.679/90).
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e, no
mérito, pela rejeição; pela prejudicialidade do PL 1.662/89; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,',no mérito, pela
aprovação dos PLs nOs 998/88 e 4.679/90, com substitutivQ

VISTA: Em 28.04.92 foi concedida vista conjunta 'aos Dep~'tados
NELSON JOBIM, GERSON PERES e HÉLIO BICUDO, que devolveram
a proposição sem manifestação escrita
ADIADAa discussão em 11/04/95.

A • Proposições sujeitas às disposições especiais (Art. 202 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL'

1.. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 33/95,- 'do. Poder
Executivo (Mensagem n° 306/95) - que "modifica 'o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e dá outras providências".

VOTAÇÃO DOS 32 DESTAQUES APRESENTADOS

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 31/95 .. do Poder
Executivo (Mensagem nO 306/95) - que "altera a redação do parágrafo 1ó

do artigo 145 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 05.04.95 aos Deputados Alexandre
Cardoso, Vilmar Rocha, Marcelo Deda, Milton Mendes, Adylson Motta,
José Luiz Clerot, Prisco Viana, Matheus Schmidt, Jarbas Lima, Gerson
Peres, Coriolano Sales, Nilson Gibson, Vicente Arruda, José Genoíno e
Marconi Perillo.
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VOTO EM SEPARADO: O Deputado Nilson Gibson apresentou pare~r

pela inadmissibilidade. O Deputado José Genoíno apresentou parecer pela
admissibilidade.

PAUTA N°34/95

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 2.082-B/89 - que "acrescenta
parágrafo ao art: 268 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado REGIS DE'OLlVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição do Substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 1.375-B/91 - aue
"dispõe sobre a convocação de autoridades pela Câmara dos Deputa,_ .:>s,
Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões permanentes ou
temporárias, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação da emenda nO 03; e pela inconstitucionalidade
da Emenda nO 02

3 - PROJETO DE LEI N° 4.794/94 - do Sr. Paulo Paim - que "altera
dispositivo da Lei nO 8.868, de 4 de abril de 1994, que dispõe sobre a
criação, extinção e transformação de cargos efetivos e em comissão,
nas Secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais

Eleitorais e dáoutras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emenda

B Proposições sujeitas à apreciação
Comissões:

conclusiva das

PRIORIDADE
4': PROJETO DE LEI N° 3.772-8/93 - do Senado Federal (PLS n° 87/92)

que "dispõe sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em
imóvel rural desapropriado por necessidade ou utilidade pública".
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RELATOR: Deputado JOSE LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste e do Substitutivo da CAPR, na forma
do Substitutivo apresentado

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 1.920-A/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe
sobre a jornada de trabalho e -outros aspectos referentes à
organização do trabalho e das condições ambientais dos trabalhadores
que realizam suas atividades continuamente em terminais de vídeo".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA .
PARECER: pela constitucionalidade, .jurididdade e técnica legislativa,
com substitutivo

6 - PROJETO DE LEI N° 2.235/91 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre
risco de integridade física do trabalhador".

RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, na
forma do Substitutivo da CFT

7 - PROJETO DE LEI N° 3.482-B/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre o recadastramento dos servidores públicos federais".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

8 - PROJETO DE LEI N° 3.969-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que
"determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente
notificadas da liberação de recursos federais para os respectivos
Municípios". RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, na forma do Substitutivo da CFT

9 - PROJETO DE LEI N° 4.914/95 - do Sr. Welinton Fagundes - que
"acrescenta parágrafos ao art. 160 do Código de Processo Cívil - Lei nO
5.869, de 11 <:te janeiro de 1973, permitindo o envio pelo correio de
documentos para a instrução de atos processuais".
RELATOR: Deputado JOSE REZENDE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

PAU T A N° 35/95

A • Redações Finais

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
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1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 128-8/89 - Aprova o ato que
outorga permissão à VILLA DO CONDE FM LTDA. para exploração,
pelo prazo de 10 anos, sem. direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Olinda,
Estado de Pernambuco.

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 349/93 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicaçãb e Informática (Mensagem n°
364/92-PE) - que "aprova o ato que outorga à ~ádio e Televisão
Integração Ltda., concesão para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre".

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 417/94 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
442/92-PE) - que "aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio e
Televisão Gazeta de Carazinho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Carazinho( Estado do Rio Grande do
Sul".

4 - PROJETO DE LEI N° 383-A/91 - do Sr. Marcelino Romano Machado 
que "regulamenta o exercício profissional da acupuntura e determina
outras providências".(apenso o Projeto de Lei nO 935/91)

5 - PROJETO .DE LEI N° 945-A/91 - déi Sr. Jurandyr Paixão - .que "dispensa
pacto antenupcial nos casos que indica".

6 - PROJETO DE LEI N° 1.927-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que
"estabelece prazo para que a ECT entregue aos destinatários o
cheque postal".

7 - PROJETO DE LEI N° 2.573-A/92 - do Sr. Luiz Carlos Santos - que
"acrescenta § 5° ao art. 13 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT, dispondo sobre o valor probatório das anotações apostas pelo
empregador na Carteira de Trabalho e Previdência Social".

8 - PROJETO DE LEI N° 2.855-A/92 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "amplia
os limites do Parque Nacional do Superagui criado pelo Decreto nO
97.688, de 24 de abril de 1989".

9 - PROJETO DE LEI N° 3.016-A/92 - do Sr.. Luiz Carlos Santos - que "dá
nova redação ao art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 10 de maio de 1943".

10 - PROJETO DE LEI N° 3.129-B/92 - do Sr. José Vicente Brizola - que
"disciplina os anúr,cios classifiCados de jornais na parte relativa à oferta
de empregos".
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11 - PROJETO DE LEI N° 3. 180-A/92 - da Sra. Maria Laura -'que "disciplina a
publicação das despesas com pessoal da União e dá outras
providências".

12 - PROJETO DE LEI N° 3.811-A/93 - do Poder. Executivo (Mensagem nO
238/93) - que "altera dispositivos do Código de Processo Civil, relativos ao
procedimento sumário".

13 - PROJETO DE LEI N° 3.838-A/93 - do Sr. Odelmo Leão - que "inclui no
Plano Nacional de Viação o trecho que menciona, no Estado de Minas
Gerais".

14 - PROJETO DE LÉI N° 4,D39-A/93 - do Sr. Simão Sessim - que "altera a
redação do § 4°, do art. 24, da Lei nO 4.591, de 16 ~e dezembro de 1964,
que dispõe sobre o condomínio em edificações e ~·as incorporações
.imobiliárias".

15 - PROJErO DE LEI N° 4.329-A/93 - do Sr. Munhoz da Rocha - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade. de inserção de dados sdbre a edição, nas
publicações de órgãos e ~ritic.fades da Administração Pública Federal".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

16 - PROJETO DE LEI N° 4.228-A/93 - do .Sr. Nilson Gibson - que "altera a
redação do art. 2° da Lei nO 5.698, de 31 de agosto de 1971, que dispõe
sobre as prestações devidas a ex-combatente segurado da previdência
social e dá outras providências".

AVISO N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26.04.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo~: 5 SEfssões
Decurso: 4- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 6.D19-A/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "cria o
Programa de Crédito Fundiário".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO

2 - PROJETO DE LEI N° 2.D12-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "inclui
dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, '}isando a
definição dos empregados bancários, para efeito das. prerrogativas
desta categoria, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
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3 - PROJETO DE LEI N° 2.596-A192 - do Sr. Jackson Pereira - que "conceitua
as administradoras ou emissoras de cartões de crédito como

instituições financeiras e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

4 - PROJETO DE LEI N° 3.889-A193 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá a
denominação de COMANDANTE JOÃO RIBEIRO BARROS ao Aeroporto
de l,.ondrina, no Estado do Paraná".
REtATOR: Deputado PRISCO VIANA

B • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

5 - PROJETO DE LEI N° 2.667-B/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dá nova
redação ao "caput" do art. 257 da Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de
1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, que dispõe sobre a indenização
por dano a passageiro e tripulante".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

6 - PROJETO DE LEI N° 234/95 - do Sr. Adylson Motta - que "regulamenta o
§1°, do art. 61, da Constituição Federal".
RELATOR: 'Deputado JAIR SIQUEIRA

A V I S O N° 14/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 28.04.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

Hélio Bicudo - que "dispõe
em convênios médicos e dá

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 1.286-B/91 - do Sr. ~oyu lha - que "regulamenta o
exercício da profissão de Classificador de Produtos Vegetais a que se
referem as Leis nOs 5.025, de 10 de julho de 1966, e 6.305, de 15 de
dezembro de1975, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

2 - PROJETO DE lEI N° 2.142-A/91 - do Sr.
sobre a manutenção de empregados
outras providências":
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

3 - PROJETO DE LEI N° 3.190-C/92 - do Senado Federal (PLS nO 273/91) 
que "transfere ao domínio do Estado -de Roraima terras pertencentes à
União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
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4 - PROJETO DE LEI N° 3.841-A/93 - do Sr. Paulo Rocha - que "concede
isenção de pagamento de taxa em concurso e dá o.utras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO

5 - PROJETO DE LEI N° 4. 144-A/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que "determina
a reserva de poltronas destinadas a portadores de deficiência nas

aeronaves comerciais em vôos domésticos e internacionais".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO

6 - PROJETO Dç LEI N° 4.476-A/94 - do Sr. Koyu lha - que "autoriza o
Poder Executivo Federal a reverter em favor da Sociedade Japonesa de
Santos, no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE

7 - PROJETO DE LEI N° 4.583-8/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
364/94) - que "dá nova redação aos arts. 6°,28 e 31 da Lei n° 7.652, de 3
de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da Propriedade
Marítima".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

B· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicloade e Mérito

8 '- PROJETO DE LEI N° 3.4DS-A/92 - do Sr. Jerônimo Reis - que "dispõe
sobre as obrigações da instituição responsável por unidade hospitalar
decorrentes de danos causados a paciente que contrair infecção
hospitalar durante internação".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

A V I S O N° 15/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 02.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 4.459-C/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
159/94)' - que ''fixa os efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de
paz dá outras providências".

RELATOR: Deputado JORGE WILSON
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

PAU T A N° 14/95

Maio de 1995

Data: 03/5/95
Horas: 14:00h

Leoal: Plenário nO 15

A • Instruçlo de Matéria de Natureza Flscallzatórla:

1 - Depoimento do Sr. José Amaro Pinto Ramos, Diretor da EPCINC 
Assessoria Técnica S/C Uda., a respeito da Proposta de Fiscalização e
Controle nO 01/95, do Deputado Fernando Gabeira.- que "solicita que a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias fiscalize a
Secretaria de Assuntos Estratégicos ... SAE e o Ministério da Aeronáutica no
que se refere à licitação para a execução do Sistema de Vigilância da
Amazônia - SIVAM".

AVISO N° 11195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 27/04/95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 265/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre
a destinação do produto de alienação das terras devolutas da União."

RELATOR: Deputado ALBERICO FILHO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.747/91 - do Sr. Mauri Sérgio - que" dispõe sobre a
proteção e exploração comercial da castanheira".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES

3 - PROJETO DE LEI N° 4.025/93 - do Sr. Chico Vigilante - que "dispõe sobre
a caracterização do 'cheque pré-datado como documento de ordem de
crédito".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

4 - PROJETO DE LEI N° 14-A/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a
exploração de florestas na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ

, "

5 - PROJETO DE LEI N° 4.330/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que" determina
que os estabelecimentos comerciais coloquem, em lugar visível, o preço de
cada um dos produtos oferecidos à venda"..
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
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Sala 16-A, Anexo II

PAU T A N° 05/95
Local: Plenário 15, Anexo 11 .
Data: 03.05.95
Horário: 10 h

I • ORDEM DO DIA

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

.PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N~ 7.940/86-do,'Senado Federal (PLS nO 151/85) - que
"dispõe sobre a edição de decretos secretos e dá outras providências".
RELATOR: Dep. JOSÉ PINOTII
PARECER: Favorável

2 - PROJETO DE LEI,N9··166195 - do, Sr. Cândido Mattos - que "regulamenta o
disposto no incisoVll j do artigo 5°, clã C'onstituição Federal".
RELATOR: Dep. HÉLIO ~QSAS,
PARECER: Favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 7/95 - dos Srs. Aldo
Arantes e Socorro Gomes - que "propõe realização de fiscalização na
Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE relativo à licitação efetuada
para aquisição de equipamentos para o projeto do Sistema de Vigilância da
Amazônia - SIVAM". ,
RELATOR: Dep.lUCIANO PIZZATIO
PARECER PRÉVIO: Pelo acolhimento da Proposta

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva! das Comissões

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE lEI N° 4.858194 - do Senado Federal (PlS nO 34/94) - que
, "acrescenta parágrafos ao artigo 2° da Lei nO 7.986, de 28 de dezembro de

1989". ;
RELATOR: Dep. PAULO DELGADO
PARECER: Favorável
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5 - PROJETO DE LEI N° 21/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "regulamenta os
parágrafos 2° e 3° do artigo 49, do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, e dá Qutras providências".
RELATOR: Dep. NILTON CERQUEIRA
PARECER: Favorável

A V I S O N° 05/95

RECEBIMENTO bE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26.04.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

) .- '... .,

1 - PROJETO DE LEI N° 4.420/94 - do Poder Executivo - que "dispõe sobre a
ocupação, utilização e o exercício de atividades na faixa de fronteira".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ MESTRINHO

AVISO N° 06/95
RECEBIMENTO DE ENiENDAS

Início.: 28.04.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.465/94 - do Sr. Tony Gel - que "dispõe sobre passe
livre aos ex-combatentes nos. sistemas rodoviário, ferroviário e hidroviário
de transporte coletivo interestadual".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

2 - PROJETO DE LEI N° 4.350/93 - do Sr. Osório Adriano- que "dispõe sobre
a alienação de imóveis residenciais de propriedade da União sob jurisdição
administrativa dos Ministérios Militares, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Sala 127-S, Anexo 11

Local: Plenário n° 119 - Anexo \I
Horário: 10 horas
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PAU T A N° 17/95
A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 132/92 - do Poder E~ecutivo

(Mensagem nO 579/92) - que "altera a composição dos Conselhos
Deli.berativos das Superintendências do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE e da Amazônia - SUDAM, e do Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA".
Apensado o Projeto de Lei Complementar nO 169/93.
RELATOR: Deputado WElINTON FAGUNDES.
PARECER: favorável a este e ao apensado, com substitutivo.

2 - PROJETO DE LEI N° 4.461/94 - do Sr. Felipe Mendes - que "institui o
Plano Diretor para o Desenvolvimento do Vale do Parnaíba 
PLANDEPAR".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO.
PARECER: favorável.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Local : Plenário nO 16 - Anexo II

PAUTA N°09/95

Sala 611 - Anexo 11
Horário: 14h

1 - Requerimento do Deputado Domingos Dutra - que "solicita a adoção de
providências visando à punição dos assassinos do lavrador Arlindo
Fagundes, do povoado de Junco, no Maranhão".

2 - Requerimento da Deputada Maria Laura para criação de Subcomissão
Especial que verifique a situação dos detentos que se encontram nas
delegacias do Distrito Federal.

3 - Requerimento do Deputado Pedro Wilson - que "requer uma reunião de
Audiência Pública da Comissão de Direitos humanos com o Secretário de
Assuntos Penitenciários do Ministério da Justiça".

4 - Criação de Subcomissões.

5 - Assuntos internos
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Maio de 1995

Plenário 11 - Anexo 11

PAU T A N° 13/95

Horário: 14 h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: Explanação sobre a grave situação em que se encontra o setor
de curtumes nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e

Minas Gerais, no que se refere à questão do desemprego
em massá
EXPOSITORES: -: Sr. ARI PEDRO BAlIEIRO,

Prefeito de Franca (SP);
- Sr. JOEL PINTO MARTINS,

Prefeito de Nova Serrana (MG)
- Sr. FREDERICO LEUCH,

Prefeito de Estância Velha (RS) e
- Sr. ALBERTO GIRARDI

Prefeito de Igrejinha(RS)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11

PAU T A N° 09/95

Local: Anexo li, Plenário 14
Data: 03.05.95
Horário: 10h

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 3.792/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe
sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências".
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RELATOR: Deputado Maurício Requião
PARECER: favorável, com emendas

2 - PROJETO DE LEI N° 4.870/94 - do Sr. Wagner Rossi - que "dispõe sobre a
instituição do Dia do Tecnólogo".
RELATOR: Deputado Sílvio Torres
PARECER: contrário

3 - PROJETO DE LEI N° 10/95 - do Sr. Aldo' Rebelo - que "dispõe sobre a
instituição do ano de 1995, como o 'Ano Zumbi dos Palmares' em
homenagem ao tricentenário de sua morte".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle
PARECER: favorável

4 - PROJETO DE LEI N° .67/95 - do Sr. Mendonça Filho - que ':Altera o
parágrafo 2° do artigo 16, da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1968, que
'fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua
articulação com a escola média, e dá outras providências"'.
RELATOR: Pedro Wilson
PARECER: contrário

5 - PROJETO DE LEI N° 4.917/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "denomina
'cEciLlO GALVÃO' a Escola Agrotécnica Federal..de Belo Jardim, no
Estado de Pernambuco".

RELArOR: Deputado Expedito Júnior
PARECER: eontrário

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26/04/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.252/92 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "proíbe a
exibição de filmes ou programas de televisão com cenas de sexo e nudez e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado Elias Abrahão

2 - PROJETO DE LEI N° 4.004/93· - .do Poder Executivo (Mensagem nO
415/93) - que "torna obrigatória a inclusão do ensino de língua espanhola
nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus".
RELATOR: Deputado Ricardo Barros

3 - PROJETO DE LEI N° 4.633/94 - do Sr. Koyu lha - que "dispõe sobre a
Política Nacional de Morjadia Estudantil",
RELATOR: Deputado Ricardo Gomyde
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4· PROJETO DE LEI N° 4.645/94 - do Sr. Pinheiro Landim· que "altera'
dispositivo da Lei nO 8.436, de 25 de junho de 1992, que 'institucionaliza o
Programa de Crédito Educativo para Estudantes Carentes"'. Apenso o PL
nO 142/95.
RELATORA: Deputada Marisa Serrano

5· .PROJETO DE LEI N° 282/95 - do Sr. Antônio Jorge • que "estabelece a
. obrigatoriedade de pagamento de mel1salidades escolares nas

universidades federais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Pedro Wilson

6· PROJETO DE LEI N° 287/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "veda a
cobrança de taxa de inscrição em vestibular, nas universidades federais".
RELATORA: Deputada Maria Elvira

A V I S O N° 19/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 02/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO. '

1· PROJETO DE LEI N° 1.394191 - do Sr. Eduardo Jorge - que "institui o
regime especial das especializações em medicina na forma de treinamento
em serviço sob supervisão, cria a Comissão Nacional de Especialização
Médica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Elias Abrahão
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala 351, Anexo 11

HORÁRIO: 10 h
LOCAL: Plenário 10, Anexo 11

PAU T A N° 7/95
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1 - PROJETO DE DECRETO LEGiSLAtiVO N° 29/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (MSG' nO 473/94) - que "aprova o texto do Acordo
sobre a Construção e Utilização de um prédio para a Ampliação das
instalações da Embaixada do Brasil em Luanda e para Habitação dos
Funcionários Diplomáticos, Técnicos e Administrativos, celebrado entre o '
Governo da República Federativa do Hrasil e o Governo da· República
Popular de Angola, em 23 de janeiro de 1989".
RELATOR: Deputado HOMERO OGUIDO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária

2 - PROJETO DE LEI N° 8.280/e6 - do Senado Federal (PlS nO 147/81) - que
"modifica dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nO 5.452,de1,o de 'maio de 1943".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, p'efa'
rejeição do Projeto e do Substitutivo adotado na Coml~são de Trabalho, de
Administração e Serviço Públioo· "
VISTA CONJUNTA: o Deputado Celso Daniel devo'lveu o Projeto sem
'manifestação escrita. O' Deputado Luís Roberto Ponte apresentou voto em·
separado pela adequação financeira e orçamentária do Projefo e' do '
Substitutivo da CTASP, e , no mérito, pela rejeição· do Substitutivo da
CTASP e pela aprovação do projetq,.com SubstitutiVP

3 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 172/93 - do Poder Executivo
(MSG 824/93) - que "institui o Fundo de Rée'struturaÇão, Reaparelhamento,
Modernização e Manutenção das Atividades da Polícia' Federal 
FUNREPOL, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, nos termos do SubstitutiVo da Comissão de Defesa Nacional,
com subemendas

B -Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 2.500-A/92 - do Poder Executivo (MSG n° 47/92) 
que dispõe sobre o aumento de capital nas empresas públicas ou
sociedades de economia mista sob o controle da União e dá outras
providências".
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RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI,
PARECER: pela aprovação, com emendá

AVISO N° 6/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 25/04/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

pra~o.:· 5 Sessões
Decurso:5a Sessão'

- MÉRITO

1 - PROJETO, DELEl N° 6:023~At90: .. do·,Sr. ·:Tálmo,..Kirst .:.: que·'ljsénta do
Imposto sobre Produtos Industrializados..as" ,máquinas, ,er impJ~rnentos

agrícolás'adquiridos por peqLJenos e médios agricultores". ""'"
RELATOR: DeputadoANTÓNIO KANDIR

2 - PROJETO DE LEI N° 2.542-B/92 - do Sr. Valdenor Guedes - que"'éfispõe
"sobre' a responsabilidade' péló:pagartféntd d'a remuneràé;ão,' 'preventos e
'pensões "referentes aos' 'serVidores 'militares' "dos 'extintos' Terríteriàs' do
Amapá' e'Roraima e dá outras providências"." '. < "

RELATOR: DepUtado OSÓRIO· AD'RIANO ,',

3 - PROJETO DE LEI N° 3.088-A/92 - do Sr. Wellington Fagundes - que"
dispõe sobre o, Crédito Fundiário".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

4 - PROJETO DE LEI N° 4.053/93 - doSr:Réríato'Johnsson '- que'''dispõe
sobre a multa incidente sobre os débitos das Prefeituras Municipais para
com o Fundo de Garantia do Tempd as ',Serviço.,.FGTS' e dãoutras
providências". .
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

5 - PROJETO DE LEI N° 206/95 - da Sra, Cidinha Campos - que,"dispóesobre
a cobrança de crédito hipotecário 'vinculado ao Sistema ·Financeiro da
Habitação - SFH".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

6 - PROJETO DE L.:EI N° 223/95 - do Sr. Fernando Ferro e outros 7 - que
"estabelece critérios para as liberações, pela Secretaria do Tesouro
Nacional dos valores destinados aos Fundos Constitucionais de,
Financiamento do Norte-FNO, do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-FCO".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA
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COMISSÃO DE MINAS EENERGIA ,
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Sala 15-B - Anexo 11

Data: 03 de maio de 1995
Local: Auditório do Espaço Cultural
Anexo I - Câmara dos Deputados- Brasília
Horário: 10 horas .

REUNIÃO CONJUNTA'DE AUDIÊNCIA PÚBLICA'
COM 'A COMISSÃO.DE VIAÇÃO E TRAN~PORTES"

• " " <;- • ~

TEMA:
-O papel 'da Compan,hia V~I~ do, Rio Doce e da Rede, Ferroviária. F~deral
no Projeto de Integra~o,Nacional envolvendo a implantação docorrer\Jr
ferroviário Itaqui - Brasília '~ Unaí - Pirapora -,Belo Horizonte" 
Tubarão/Sepetiba, associado à Navegação'do Rio São,FranciscQ edo Rio
AraguaiaiTocantins.

ABERTURA:
- Deputado MOREIRA FRANCO

Presidente da Comissão de Viação e Transportes

- Deputado ELISEU RESENDE
Presidente da Comissão de Minas e Energia

EXPOSITORES:
" - Dr. RAIMUNDO BRITO· Ministro de Minas e Energia "

- Dr. ODACIR KLEIN· Ministro dos Transportes
- Dr. EDUARDO AZEREDO - Governador do Estado de Minas Gerais
- Dr. FRANCISCO JOSÉ SCHETTINO - Presidente da CVRD
- Dr. ISAAC POPOUTCH - Presidente da Rede Ferroviária Federal
- Dr. JOSÉ HUMBERTO JABUR - Presidente da FRANAVE
- Outros expositores

DEBATES COM OS PARLAMENTARES
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AVISO,N°03/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 25.04.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

-Prazó:: 05' Sessões
Decurso: 5- Sessão

1 -, pROJETO DE LEI N° 5.874190 -- do Sr., 'Roberto Balestra _. que "dispõe
sobre o Programa.Nacional do Álcool, a..produção de.álcool etnico.de,todos
os tipos, sua comercialização e distribuição e'dá outras providências.,".
RELATOR: Deputado FAUS-rO MARTELLO

COMISSÃO DE"RELAÇÕES EXTERIORES

Sala 2, Anexo 11

Local: Plenário 11 ~ Anexo 11
Horário: 11 horas

P A.U TA, N° 7/95 '
TEMA:

"Relatório da Viagem do Senhor-Presidente dàRepública aos
Estados Unidos da América"

'CONVIDADO:
- Embaixador L.UIZFELlpE' LAMPREIA
Ministro de Estado das Relações Exteriores

COMISSÃO PE TRABALHO, DE AOMINISTUÇÁQ E
SERVIÇO PÚBLICO

Sala 13-B - Anexo 11

A V I S O N° 8/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 25/04/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 sessão

1 - PROJETO DE LEI N°·3.313/89 - do Sr. Koyu lha - que "dispõe sobre a
eleição de representante dos empregados nas empresas que especifica".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
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2 - PROJETO DE LEI N° 6.086/90 - dos Srs. Koyu Iha~ Nelton Friedrich - que
"dispõe sobre o exercício da profissão de Secretário, revoga a Lei nO 7.377,
de 30 de setembro de 1985, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

3 - PROJETO DE LEI N° 647/91 - do Sr. Murilo Pinheiro - altera a Lei nO 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, que "regula o exercício das profissões de·
engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

4 - PROJETO DE LEI N° 2.643/92 - do Sr. Valdenor Guedes - que "acrescenta
parágrafo 5° ao artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO .

5 - PROJETO DE LEI N° 3.549/93 - do Poder Executivo (MSG nO 62/93) - que
lídiscipíina a prerrogativa dos sindicat06 relativa à substituição processual
em ações judiciais".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

6 - PROJETO DE LEI N° 3.886/93 - do Sr. José Aníbal - que "regulamenta a
profissão de empregado de edifícios e dá outras providências".
RELATOR:'.Deputado CORIOLANO SALES

7 - PROJETO DE LEI N° 4.280/93 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que
"modifica. o artigo 494 e seu parágrafo único da CLT - Consolidação das
Leis do Trabalho, proibindo a suspensão do trabalhador com estabilidade
no emprego decorrente de mandato eletivo, durante o inquérito para
apuração de falta grave".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

8 - PROJETO DE LEI N° 01/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
Política Nacional de Salários, o salário-mínimo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

9 - PROJETO DE LEI N° 290/95 - do Poder Executivo (MSG nO 399/95) - que
"cria cargos de Agentes Penitenciários na Carreira Policial Civil do Distrito
Federal".
RELATOR: Deputado WIBERTO TARTUCE (avocado)

AVISO N°9/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 26/04/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4· sessão
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1 - PROJETO DE lEI N° 269/95 - do Sr. Jarbas lima - que "dispõe sobre
feriados".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

2 - PROJETO DE lEI N° 289/95 - do Sr. Fiemando Diniz - que "dispõe sobre o
exercício da profissão de Detetive, e dá outras providências". '
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUElll

, 3,- , PROJETO DE lEI N° 300/95 - do Sr. Cunha Lima - que "dispõe sobre
. benefícios fiscais na área do Imposto sobre a Renda concedidos a pes~oas

jurídicas que empreguem trabalhadores com idade superior a, 35 (trinta e
cinco anos)".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO

4 -. , PROJETO DE lEI N° 305/95 - do Sr. Antonio Jorge - qlJe "is,enta as
farmácias e drogarias da obrigatoriedade de dispor de responsáv~1 técnico,
caso não haja farmacêutico residente no município".
RELATOR: Deputado ZAIRE 'REZENDE

A V I S O N° '10/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 28/04/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão

,1- PROJETO DE lEI N° 3.605/93 - do Sr. Renato Johnsson .. que"permite a
compensação de débitos entre, pessoas jurídicas de direito privado e a
União, os Estados, o bistrito Federal e os Municípios".- - ,
REtATOR: Deputado JOAO MEllAO NETO

2 - PROJETO DE lEI N° 4.819/94 - do Sr. Carlos Santana '- que '~dispõe sobre
a regulamentação da Profissão de Oficial de Marinha Mercante e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR

3 - PROJETO DE lEI N° 317/95 - do Sr. Hugo -Rodrigues da Cunha - que
"dispõe sobre o ressarcimento de despesas efetuadas pelo usuário no
financiamento da extensão de redes de abastecimento de água, de coleta
de esgoto sanitário e de fornecimento de energia elétrica".
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇA

A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 2/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE R~CEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 4.654/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
concessão de aposentadoria especial aos empregados em serviço de
limpeza, asseio, conservação e coleta de lixo".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 122-A - Anexo 11

A V I S O N° 6/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 27.04.95
Horário.: de 09 às 12 e de 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 3- sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.175/89 - do Sr. Koyu lha - que "dispõe sobre
gratuidade de transporte de idosos". (Apenso o de nO 5.221/90).
RELATOR: Deputado ANTONIO JORGE

2 - PROJETO DE LEI N° 968-A/91 - do Sr. Murilo Pinheiro - que "dispõe sobre
a unifçrmização de preços de asfalto nos Municípios da Amazônia Legal e
dá outras providências".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA

3 - PROJETO DE Lt:1 N° 2.700/92 - do Sr. Tony Gel - que denomina "Rodovia
Deputada Cristina Tavares" a BR-423, que liga São Caitano, no Estado de
Pernambuco, a Paulo Afonso, no Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado-JOVAIR ARANTES

4 - PROJETO DE LEI N° 250/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "i~clui no
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro
de- 1973, a implantação de bacia que menciona".
RELATOR: Deputado. ANTONIO JORGE

5 - PROJETO DE LEI N° 266/95 - do Sr. Sandro MabeJ - que "dispõe sobre o
depósito e venda de veículo apreendido pelos, DETRANs em todo o
território nacional".
RELATOR: Deputado TELMO KIRST

6 - PROJETO DE LEI N° 302195 - do Sr. Carlos Mosconi - que "dispõe sobre a
cassação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
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AV I SO N° 7/95,
,< , , .,

RECEBIMENTO DE EMENDAS'

Início.: 02/05/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Praz~: 5 sessões
Decurso: 1· sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA'EMENDAS APRESENtADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

-: f.

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE"lEI N°
4.586/90 - do Poder Executivo (MSG nO 950/89) - que "dispõe sobre o
transporte multimodal de carga edá outras providências". I

RELATOR: Deputado CARLOS SANTÀNÀ ,
\ ~ l (r I I

REUNIÃO CONJUNTA DE AUDIÊNCIA,PÚBLICA,COM A
COMISSÃO PE, ~~NAs:'E'ENE~GIA:

Data: 3 de maio de 1995
Local: Auditório do Espaço Cultural
Horário: 10h

TEMA: . .
- b pápel'da'Companhia Vale do Rio Doce e da Rede Ferroviária Federal
no Projeto de Integração Nacional, envolvendo a implantação do corredor
ferroviário Itaqui - Brasília "~ ;PiraPQra -:8elo Horizonte - Tubarão/Sepetiba,
associado à navegação do rio São,Françjsço ~. do,J\rag.L~~ia!1o~ntin~,

ABERTURA:
- Deputado MOREIRA FRANCO
Presidente da Comissão de Viação e Transportes'

EXPOSiÇÃO INICIAL:
- Deputado ELlSEURESE~DE . .
Presidente da Comissão de"Mihas e Energia

" .
EXPOSITORES:
- Dr. RAIMUNDO BRITO - Ministro de Minas e Energia
- Deputado ODACIR KLEIN - Ministro dos Transportes
- Dr. EDUARDO AZEREDO - Governador do Estado de Minas Gerais
- Dr. FRANCISCO JOSÉ SCHETTINO - Presidente da CVRD
- Dr, ISAAC POPOUTCH - Presidente da RFFSA
- Dr, JOSE HUMBERTO JABUR - Presidente da FRANAVE

DEBATES COM OS PARLAMENTARES
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11 - COMISSOES TEMPORÁRIAS:

Quarta-feira 3 1903

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 5/95 - Empresa Brasileira

Salas 120/122 - Anexo II

PAUTA N° 06195
Apreciaçlo do Parecer do Relator
.t:lqrário: 14h
'L:dcél: Plénário'~~; Anexo 11
RELATOR:'.Dep,utado,NEY LOPES, ,
PARECER: favorável; com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 6/95 • Monopólio do Petróle~..

Salas 1201122:-,Ariéxo 11

PAUTA N° ·04/95
Apreciáçló do Parecer do Relator
Horário: 14h30
Local: Plenário 10, Anexo 11
RELATOR: Deputado LIMA NETIO
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 7/95 • Navegação de Cabotagem

, Salas 120/122 - Anexo 11

PAUTA N° 05195
Apreclaçlo e votaçlo do Parecer do Relator
Horário: 14h
Local: Plenário 9, Af1exo 11
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 155/93 -Imunidade Parlamentar'·,

, , .
,'Sal?~-.120n~~ -.AI')~;x~:!I

AVISO N,001195
RE'ÇE~lrJrENTO DE EMENDAS

Instalada em: 02./9?/95" ,:
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

" I:, ,{ "I 1 ~ ,', ,. •

'...Prazo:, tO Sessões,

Decurso: 1a Sessão

1;-~::J:'Ro:p9Sr"'pE EMENDA'A 'CON5TITtJlçAON°, 155/93 - da SeQhora
'Ciijinha'CS'n;pos .: que "alfen=Fá '·tedaÇão'do· pafágFafo'1l»'·dóart. 53 da:
Con$tituição federal". . .

COMISSÃÓ- ESPECIAL
Protocolo do Mercosul

Salas 120/122 - Anexo 11

PAUTA N° 01195
Assuntos Internos
Horár.io: 14h30
Local: Plenário 11, Anexo 11

111 - COMISSOES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS, ~

PUBLICOS EFISCALIZAÇAO
Sala 115-8, Anexo 11

A V I S O N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:02l05/95 Prazo.: 15 dias
Horário.:9:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 Decurso: 02° dia

1 - PROJETO DE LEI N° 03/95-CN (LDO/96), que "di!spõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Otçamentaria para o exercício de 1996 e dá
outras providências",
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A V I S O _N° 02/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:02/05/95 Prazo. :08 dias
Horário::9:00 às" 12:00 e" 14:00 às 18:00 Decurso: 020 dia

1 - PROJETO DE LEI N° 04/95-CNque "auto~iza O Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em -favor da-o Presidêoc:ia, da,·J
República - E~tado Maior das Forças Armadas, créd,to especial até o
limite de R$33.511.200,OO, para os fins que especifica".

,

(Encelra-se a Sessão às 18horas e 35 minutos.)
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ATOS DO P~IDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui

ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a ADILSON CECÍLIO TIBALDL ponto n° 11094,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Traballiista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a ADRIANA VENUTO CASlRO, ponto nO 11201,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o art. 35, item IL da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a ANDRÉADA CUNHA LEAL, ponto nO 11069, do car-'
go de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui~

ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item IL da Lei nO, 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a EDIMAR FERREIRA PAZ, ponto nO 11193, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
'do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a,do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a LEON DENIZART CONIE, ponto n° 11278, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Traballiista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 26 de abril de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri-

buições que llie confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de
27 de março de 1995, publicado no Diário do Congresso Nacio
nal de 4 de abril de 1995, que nomeou CARLOS ROBERTO MA
RASSI para exercer, no Gabinete do Segundo Secretário, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Penna
nente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. 'Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que llie confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de
27 de março de 1995, publicado no Diário do Cpngresso Naciolljll
de 28 subseqüente, que nomeou LEOPOLDO GONÇALVES JU
NIOR para exercer, no Gabinete do Primeiro Suplentes dos Secre
tários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro PelIDanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995.,"";" Luís Eduar~
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que llie confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na fOlIDa do art 9°, item lI,
da Lei nO 8.112, citada,ADILSONCECÍLIO TIBALDIparaexer-'
cer, no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, o car
go de Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo art., 1° do Ato da Mesa nO 8,~
29 de março de 1995. ' , ' "

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. -Luís Eduar-
do, Presidente. .

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na fOlIDa do art. 9°, item n,
da Lei n° 8.112, citada, ANDRÉA DA CUNHA LEAL para exer
cer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, criado pelo art. IOdo Ato da Mesa nO 10, de 29 de
março de 1995.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na fOlIDa do art. 9°, item n,
da Lei nO 8.112, citada, CLÁUDIA MARA lEIXEIRA DE OLI
VEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista
RefolIDador, o cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 1° do Ato
da Mesa n° 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara das Deputados, no uso das atri
buições que llie confere o art. 1°, item l~alínea a, do Ato da Mesa
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n° 205, de 28 de junho de 1990, e o 3rt. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro dé 1990, resolve nomear, na foona do 3rt. 9°, item n,
da Lei n° 8.112, -citada, DNINO DE OLIVEIRA SALES, para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressista Reformador,
o cargo de Assessor Técnico, CNE-lO, do Quadro Peonanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo art. 1° do Ato da Mesa n° 8, de
29 de março de 1995. '

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara das Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e p 3rt. 6° da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na foona do 3rt. 9°, item n,
da Lei n° 8.112, c~tada, EDIMAR FERREIRA PAZ para exercer,
no Gabinete do Tér~iroSecretário, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, criado pelo art. 1° do Ato da Mesa nO 10, de 29 de março
de 1995.

, , Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Edqar
do, Presidente.

o Sr. Presidente da Câmara das Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o 3rt. 6° da Lei n° 8.112, de 11
de deZembro de 1990, resolve nomear, na forma do 3rt. 9°, item n,
datei n° 8.112; citada, GIL GUERRA PEREIRA para exercer,"no
G~binete do'Terceiro Secretário, o cargo de Assessor Administra
.tiv6, CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
triulsfoimado 'pelo arl. 1° da Resolução nO 103, de 3 de dezembro
de 1984, combinado com o art. l° do Ato da Mesa n° 8, de 29 de
março de 1995.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara das Deputados, no uso das atri
bUições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o 3rt. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na foona do 3rt. 9°, item n,
da Lei n° 8.112, citada, ITAMAR PAULO DE SOUZA para exer
cer, no Gabinete do Lider do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico, CNE-lO, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo art 1° do Ato da
Mesa n° 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara das Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o 3rt. 6° da Lei n° 8.112, ,de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na foona do 3rt. 9°, item n,
da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ CARLOS CAMPOS HIDAWO
para exercer, no Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo arf. 3° do Ato da Mesa
n° 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova denominação
dada pelo 3rt. 1° da Resolução n° 4, de 13 de junho de 1991, com
binada com o 3rt. 3° do Ato da Mesa nO 47, de 7 de outnbro de
1992.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar-

do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o 3rt. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9°, item'n,
da Lei n° 8.112, citada, JOSÉ moGO DRUMOND Fll-HO para
exercer, no Gabinete do Segundo Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, criado pelo art. lodo Ato da Mesa nO 10, de 29 de
março de 1995.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara das Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, eo 3rt. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9°, item n,
da Lei n° 8.112, citada, JOSÉ VALDEMIR ALVES DE MOURA
para exercer, no Gabinete do Quadro Suplente dos Secretários, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo 3rt. 1° do Ato
da Mesa n° 10, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

'O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o' art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o 3rt. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do 3rt. 9°, item n,
da Lei n° 8.112, citada, LEON DENlZART CONTE para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo de
Assessor Técnioo, CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo 3rt. 1° do Ato da Mesa n° 8, de 29 de mar
ço de 1995.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no art. 38 da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar ADÉ
LIO RODRIGUES SOARES, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente de Serviços
Legislativos, Padrão 30, ponto nO 4901, 1° substituto do Chefe de
Secretaria de Vice-Lideres, FC-06, no Gabinete do Lider do Parti
do da Social Democracia Brasileira, em seus impedimentos even
tnais, a partir de l8 de abril do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e observado o disposto no art. 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
MARIA DA GRAÇA ROCHA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente de Serviços
Legislativos, Padrão 30, ponto n° 3603, 2" substitnta do Chefe da
Seção de Correspondência, FC-05, na Coordenação de Apoio Par-



O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item l, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e observado o disposto 3rt. 38 da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar SA-
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lamentar, da Diretoria-Geral, em seus impedimentos eventuais, a LUSTIANO MESQUITA PINfO, ponto nO 3188, e JOSÉ OTÁ
partir de 19 de abril do corrente ano. VIO PRAXEDES DA SILVA, ponto nO 3520, ocupantes de cargo

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar- da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agen-
do, Presidente. te de Serviços Legislativos, Padrão 30, para substituírem, sucessi-

vamente, o Chefe da Seção de Televisão e Cinema, FC-05, no
Serviço de Divulgação, da Assessoria de Divulgação e Relações
Públicas, em seus impedimentos even1llais, a partir de 20 de abril
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 2 de maio de 1995. - Luís Eduar-
do, Presidente.

cÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA·GERAUDEPARTAMENTO DE PESSOAL

COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Edital nO 41, de 28 de abril de 1995.

CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA LEGISLATIVO
(FARMACÊUTICO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA)

E TÉCNICO LEGISLATIVO
(TÉCNICO EM APARELHOS DE GESSO)

A Coordenação de Seleção, e Treinamento da Çãmara dos Deputados. no uso de suas atribuições e de
conformidade com os Editais nO 7 e 8194, toma público:
1 - A Banca Examinadora analisou os recursos apresentados à Prova de Conhecimento!; Específicos, deferindo os
protocolizados sob os números 17988, 18180, 18384, 18385, 17999, 18243, 17989, 17997, 18181, 18242, 17990, 18000,
18182, 18238, 18386, 17998, 18240, 18241, 18245, 17701, 18133, 17908, 18135, 18350, 17710, 18179, 18090, em
consequência, foram anuladas as questões de números 1, 7, 20, 31, 41, 45, 55, 61, 69, da Prova para Farmacêutico
Bioquimico; a questJo de número 7 da Prova para FlIIIIlIICêutico; as questões de números 6 e 48, da Prova para Assistente
Social e a questio de número 25 da Prova para Nutricionista, indeferindo os demais.
2 - O resultado da Prova de Conhecimentos Esoedficos:

FARMActUTlCOIBIOQUÍMICO

100

INSC. NOm NOTA
1149 Eugenia Maria Mendes de Sooza 80,00
2035 Weliton Divino de Araújo 74,28
443 Elaine Cristina Lima da Costa 72,85
578 Gilda Fernandes Neves 70,00
1111 Paulo Guilherme Nery 67,14
1947 José Augusto Fernandes de Araújo 67,14
1726 Nilton Felicio 67,14
758 Jorge André Veiga de Menezes 64,28
687 Sebastiana de Fátima da Cunha 62,85
1276 Cassio José Fink 62,85
1096 ~Maria dos Santos Pimentel 62,85

FARMAâunco
INSC. NOm NOTA

171 Sí1mara de Almeida Gonçalves 75,00
144 Carlos Cezar Flores Vidotti 73,75
1661 Maria de Fátima Faria 71,25
149 Márcia He1eDa Laranjeira 67,50
785 Edi1son PiDheiro Peixoto 66,25

ASSISTENTI: SOCIAL
INsc. NOm NOTA
0243 Maristela Zorzo 74,28
0491 Denilba Farias de Carva1ho 72,85
om Maria das Dores Gentil SoIreI 70,00
0924 AIba LuclDia de Oliveira Campal 70,00
0948 Ieda Rebelo N_ 68,57
0773 Vera Lúcia Pereira Muniz 67,14
0902 Ana Lúcia Nunes da Concciçto 64,28
1644 Ana Paula Arantes Zieg1cr 62,85
1709 Maria HdcDa Parca doi SantoI 62,85
1780 Maristcla~un Briglldlo Ferreira 61,42
2098 Ana Lúcia Correia e CastIo 61,42
0441 Ana Paula McdciroI da Sílvcira Silva 61,42
0971 Ana Cláudia Freire Camarp 61,42

NUTRICIONISTA
INSC NOME NOTA

253 Helena Feijó Rocha Lima 80,00
19'7 RosimcireHora NucenteI 8000
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3° 195 Aline Pozzi Zoch 77,14
7 Mônica Gonçalves Lannes 77,14

5° 1246 Mara Cristina Pasqua 75,71
6° 312 Mônica Cristina Kâr1 74,28

582 Maria Teresa Miranda 74,28
8° 389 Ane1ena Soccal Seyffarth 72,85

219 Elisabetta Gioconda Io1e Giovanna Recine 72,85
617 Maria de Fátima Cruz Correia de Carvalho 72,85

TÉCNICO EM APARELHOS DE GESSO
CLAS. INSC. NOME NOTA

l° 690 Iaracy Santos Pereira 68,57
2° 1324 Lucio Bacelar Pereira Lemos 62,85
3° 3119 Marco Antonio Henrique 60,00

Publique-se em 2/'3/9'3.
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cÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETOIUA·GERALlDEPARTAMENTO DE PESSOAL

COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Edital na 42, de 28 de abril de 1995.

CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO LEGISLATIVO
(TÉCNICO EM RADIOLOGIA E TÉCNICO DE LABORATÓRIO)

Maio de 1995

A Coordenação de Seleção e Treinamento da Câmara dos Deputados, no uso de suas atriliw.ções e de
conformidade com o Edital na 8/94, torna público:
1 - A Banca Examinadora analisou os recursos apresentados à Prova de Conhecimentos Específicos, sendo indeferidos.
2 - Os candidatos classificados na Prova de Conhecimentos Específicos das Áreas de Tecnico em Radiologia e Técnico de
Laboratório ficam convocados para a Prova de Conhecimentos Gerais, a realizar-se no dia 14 de maio de 1995, no Colégio e
Faculdade Alvorada, situado à SGAN 916 - Brasilia - DF. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova às 8h30mim.
Os portões serão fechados às 9 horas. A prova terá a duração de 4 horas.
3 - O resultado da Prova de Conhecimentos E íficos:

CLAS.
10
20

100

17"

19"

210

28"

CLAS.
10
20

30

4°

INSC.
2219
0268
0025
0496
0095
1563
0737
3246
0238
0237
2154
0046
2318
0780
0227
1422
2864
0347
1927
0709
0096
2839
0007
0030
1366
2021
2738
0982
2776
1712

INSC.
0090
0715
0383
0961
0733
0127
0241
0397

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
NOME
Gilmar Ernesto de Resende
Arismar Alves Paulino
Gerson Silvério da Costa
José Bernfica de Deus
Sebastião Souza Silva Filho
Júlio César Martins Garcia
Francisco Pereira da Costa Filho
Maria do Perpétuo Socorro Figueiredo de Souza
Gilmar Alves da Silva
Jorge da Nóbrega Fraga
Hélcio Antonio de Rezende Bastos
Ademário Irineu de Sousa
João Bosco Barbosa
José Vaz da Costa
Regina da Penha Silva de Brito
A1bani Gomes
Eliezer Cabral Ramos
Darcy José Ferreira da Silva
Pedro Neto da Silva
Normando Tales de Oliveira Gomes
Joaquim Pereira da Silva
Sílvio do Espírito Santo
Alaor Gonçalves
LuizHorsth
Antonio Raimundo Amaral Barbosa
Jesseuslene Rodrigues da Costa e Sousa
Singiehuston Correia de Freitas
Zenilson Gomes Terra
Nilton Gonçalves Bornfim
Luiz Carlos Costa Nóbrega

TtCNICO DE LABORATÓRIO
NOME
Irene da Silva Vasco
Wílliam David de Souza
Ed Luiz Ribeiro
Dirce Ferreira Lopes
Silas Júlio do Nascimento
Izaquiel Dias da Silva
Sandra Maria Ferreira de Menezes Dutra
Dione Medeiros Mi 1 .

NOTA
83,99
81,33
81,33
81,33
81,33
81,33
77,33
75,99
75,99
74,66
74,66
74,66
74,66
73,33
73,33
73,33
71,99
71,99
70.66
70,66
69,33
69,33
69,33
69,33
69,33
69,33
69,33
67,99
67,99
67,99

NOTA
85,33
83,99
79,99
78,66
78,66
78,66
77,33
77,33
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90 0229 Cássia de Almeida Furlane 75,99
10° 1749 José de Anchieta de Sousa 74,66

0077 Carlos José Alves Ferreira 74,66
0632 Walldria Gomes Santana 74,66
0563 Márcia Helena de Oliveira e Silva 74,66
2205 r>ataniel Silva Duarte 74,66
1322 Alvísio Xavier de Magalhães Brasil 74,66

16° 2008 Josafá Sebastião de Carvalho 73,33
0202 Cláudia Maria B. Bonfim Gomes Rodrigues 73,33

18° 1343 Luiz Carlos Jesus 71,99
1150 Wagner Ferreira Santana 71,99
0231 Climéria Julimery Barros de Souza 71,99
1797 Marcos da Silva 71,99
2515 Valmir Silva Rocha Filho 71,99

23° 2504 Edva Paula Monteiro da Costa 70,66
0252 Elizabeth da Silva Barros 70,66
0036 Ana Cleide Martins dos Santos 70,66

26° 3076 Sebastião Martins Silva 69,33
0128 Edson Benicio de Carvalho 69,33
2215 Marcelo Rosa 69,33
2846 Carmosina Silva Bezerra 69,33

300 0456 AmitIon Lima de Souza 67,99
0643 Paulo Pontes de Lima 67,99
0710 Cláudia Regina Barra de Souza 67,99
0593 Lucineide Cavalcante Sabóia 67,99
0297 Rosângela da Silva Silveira 67,99
1137 Alan Marcon Cantuário 67,99
0131 Herika Maca Vicentini Vale 67,99

~~RAMOS
Diretora da CS .

Publique-se em 2/5195.

~~~
Diretora
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DIS}'RIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃp DE CIftNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃOE lNFORMÁTICA

O Deputado Marcelo Barbieri, presidente da Comissão de
Ciência eTecnologia, Comunicação e Infonnática fez a seguinte

. Distribuição n° 101'95

A Senhora Deputada Alzira Ewerton
1 - Projeto de Lei n° 1.638/91 - do Sr. Jackson Pereira

que ''proibe propaganda de tabaco na televisão nos horários que.._- . "U<>lWmJna •

Ao Senhor DePutado Euripedes Miranda
2 - Projeto de Lei nO 4.482194 - do Sr. Prisco Viana - que

''Dispõe sobre a divulgação pela R~diobrás e demais redes ou
ellÜs!loras de~o ~televisão.públicaou privadas das atividades
do Poder Legislativo, suas Casas e Comissões".

Ao Senhor Deputado Inácio Anuda
3 -Projeto de, Lei n° 4502194 - do Sr. Aldo Rebelo - que

''proibe a adoção, pelos órgãos públicos, de inovação tecnológica
poupadora de mão de obra".
, ,Ao Senhor Deputado Jerônimo Reis

. 4 ~ Projeto de Lei nO 140/95 - dO Sr. Nestor Duarte - que
"altem o artigo 46 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990,
dispondo sobre a obrigatoriedade de contrato escrito nas prestaçõ
es de serviço por telefone".

Ao Senhor Deputado João Iensen
5 - Projeto de Lei n° 298/95 - do Sr. Paulo Gouvêa - que

'Dispõe sobre a classificação indicativa de diversões e espetáculo's
p1iblicos. programas de rádio e televisão e filmes oferecidos pára
venda 00 locação; e dá outras providências".

AoSenhór Deputado Ubaldo Corrêa
6':" Projeto de Lei nO 1345/91 - do Sr. Jackson Pereira

que ''DispõC,soore a obrigatoriedade de apresentação de programa
de ensino profissionalizante em emissora de televisão estatal na
forma que especifica".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

, O Senhor Deputado Sarney Filho, Presidente da Comissão

fez a seguinte

Distribuição nO 11J95

Em 2-5-95:
Ao Senhor Deputado SARNEY FILHO (Avocado)

1 - Projeto de Lei n° 313/95 - do Sr. Augusto Carvalho
que ''Dispõe sobre a administração da Área de Proteção Ambiental
- APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, localizada no Distrito
Federal, e dá outras providências".

Ao Senhor Deputado LUCIANO PIZZATTO
2 - Projeto de Decreto Legislativo n° 61195- da Comissão

de Relações Exteriores - MSC 895195 - que "Aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico llícito de
Madeira, celebrado entre o Governo da RepúbliCa Federativa do
Brasil e o Governo da República, em 1° de setembro de 1994".

Ao Senhor Deputado CELSO RUSSOMANNO
3 - Projeto de Lei nO 304195 - do Sr. Valdemar Costa Neto

- que "Dispõe sobre os regulamentos sanitários básicos sobre ali
mentos".

Ao Senhor Deputado FERNANDO GABElRA
. 4 - Projeto de Lei n° 6.087-A/90 - dos Srs. Koyu Iha e Nel

ton Friedrich - que "Dispõe sQbre distribuição aos municípios de
renda arrecadada com a cobrança do ingresso em parques nacio-
nais"., "

Sala da Comissão, 2 de maio de 1995 - Aurenilton Arau
na de Almeida, Secretário.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Deputado Pauderney Avelino, Presidente,da Comissão de
Economia, Indlistria e Comércio, fez a seguinte

Redistribuição nO 4195

Em 2-5-95
Ao Deputado SEVERINO CAVALCANTI

Projeto de Lei nO 4.871194 - do Sr. Philemon Rodrigues 
que "Dispõe sobre a destinação dos recursos obtidos através de
alienações ocorridas no âmbito do Programa Nacional de Desesta-
tização". '

Sala da Comissão, 2 de maio de 1995 - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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Presidente:
LUÍS EDUARDO - PFL-BA

1° Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2° Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

1°Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB - PE
2° Secretário:
LEOPOLDO BESSONE-PfB-MG
3° Secretário;
BENEDITO DOMINGOS - PP - DF

, 4° Secretário: .
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
1°ROBSON TUMA - PL-SP
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3° LUIZ PJAOHYLINO - PSB-PE

4° WILSON BRAGA- PDT-PB

Líder: MICHEL TEMER

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

(pFUPTB)'

Líder: INOCÊNCIO OLNEIRA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS ".

BLOCOPARLMmNTAR
, " h _ ..

AdãoPretto
,Jair Meneguelli

Luís Gushiken
Maria Laura

Paulo Bernardo
Sandra Starling

. Augusto Nardes
, ,Eraldo Trin,dade ,

" ··Moacir Andrade
Lucianode Castro
, , Paulo Mourão

Ricardo ~zar
·Hugo.B~~1

'.. Antônio Carlos pannUnzio
.' Carlos MOsconi

•Elias Murad"
, ,JoãoLeão

. SalvadorZimbaldi
.', Nelson otoêh

PP

Líder: ODELMO LEÃO

PDT

RomelAmzio
Valdomiro Neger

Jofran Frejat

Líder: MIRO TEIXEIRA

pt~',

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Vioo-Líderes: " ,
Gerson,Peres (1° Vice)
Arnaldo Faria de Sá;·
Paudemey Avelino
Paulo Bauer
Wagnt<r,Salustiano ,
RobertO Balestra ,
llirahim Abi-Ackef'

·"d

PT" '.'
Líder: JAQUES WAGNER "

~:~~~=gfui
GilneyViana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiado

Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
João Maria
Valdenor Guedes

Adroaldo Streck
Arthur'Virgílio Neto
Edüardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França

. Arnaldo Madeira
J?J,"geAnders

, José Carlos Aleluia
Alvaro GaudêncioNeto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseü Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
, Roberto Brant

.Theodorico Fertaço
Vilmar Rocha

. WemerWanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

PMDB

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brigido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra .

Vice-Líderes:
Nelson Trad (1°Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos

, CarlosLAlberto
\ ,EfraimMorais

Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
:Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen

, Rubem Medina
Vicente Cascione

Vioo-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1°Vice) Yeda Crusius

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (1°Vice)
Edson Ezequiel

Antônio Joaquim
Eutfpedes Miranda



BLOCO PARLAMENTAR (pLlPSDIPSC)

Líder: VALDEMAR COSTA NErO

BLOCO PARLAMENTAR (PSBIPMN)

Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Viee-Líderes:
Comuci Sobrinho (l°Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Líder: Femando Lyra

Matheus Schmidt
Sérgio Çameiro

Sílvio Abreu

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

PCdoB

Líder: ALDO RIBElRO
Vice-Líderes:
Haroldo Lima Sérgio Miranda
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 4°, ART. 9"RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANTOS

Vice-Lideres:
José Carlos Sabóia (lo Vice) Ubaldino Jónior

Almino Mfonso
Jackson Pereira

Benito Gama



1 vaga

GelVásio Oliveira
Ra~elCapiberibe

Barbosa Neto
Edinho Araújo

Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Maurício Requião

Zaire Rezende
2 vaga (s)

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos

Suplentes
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira

Heráclito Fortes
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Mendonça Filho
Vilson Santini

1 vaga

Adroaldo Streck
Antônio Ba1hmann

Antônio Carlos Paununzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioArns

PT

PPR

PSDB

PCdoB

PMDB

PSBJPMN

Nelson Meurer (PP)

Adelson Salvador
BentoLelis

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
JoséJO?'ge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
PedroIrojo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Domingos Leonelli
José de Abreu
KoyuTha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

Ana Júlia
Ivan Valente

Affonso Camargo
Alzira Ewerton
Roberto Campos •
Ubaldo Correa (PMDB)
Welson Gasparini

PPS
Luís Barbosa (PfB) Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (PMPB)
1°Vice-Presidente: Paulo Heslander (PfB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (P1)

PFIJPTB

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroIrojo
Udson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
3 vaga (s)

Suplentes
Albérico Cordeiro

Antônio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Liwl Varella

Luiz Braga
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues
Roberto Pessoa

PMDB
Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Annando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha .
Oreino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

PSDB
Antônio Aureliano Arnon Bezerra
Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPR)
Elias Murad Carlos Mosconi
Ezidio Pinheiro Herculano Anghinetti
Ivo Mainardi (pMDB) Salvador Zimbaldi
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz

PPR
Anivaldo Vale Célia Mendes
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro
Hugo Biehl Maria Valadão
José Teles Mário Caval1azzi
Roberto Balestra Telmo Kirst

PT
AdãoPretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

PP
Augustinho Freitas Dolores Nunes
Dilceu Sperafico João Maia
Romel Anizio Marconi PeriDo

PDT
Luís Durão AirtonDipp
Odílio Balbinotti Carlos Cardinal
Oscar Goldoni Giovanni Queiroz

PLlPSD/PSC
José Rezende (PfB) Hilário Coimbra (PfB)
Zé Gomes da Rocha Roland Lavigne

Titulares
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva·
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
1oséRocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Amo

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (P1)
1°Vice-Presidente: José Fritsch (P1)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

PFIJPTB



Milton Temer Jair Meneguelli Régis de Oliveira lldemar Kussler
Tilden Santiago Paulo Lima (PFL) Vicente Anuda Rommel Feij6
Werner Wanderer (PFL) Pedro Wilson Zulaie Cobra I vaga

PP PPR
Edson Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima Adhemar de Barros
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta Alzira Ewerton
VadãoGomes Silvemani Santos Gerson Peres Nelson Marchezan

PDT Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Prisco Viana Robel'to Balestra

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim
PTItamar Serpa Cunha Lima

Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo Milton Temer

PLlPSDJPSC José Genoíno Raimundo Santos (PPR)
Marcelo Deda Sandra Starling

Márcia Marinho João Colaço (PSB) Milton Mendes Severino Cavalcanti (PFL)
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado Tilden Santiago
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PP
PSBJPMN Marconi Perillo Alcione Athayde

Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque Mário de Oliveira
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes OdelmoLeão

PCdoB PDT
Inácio Anuda Socorro Gomes Coriolano Sales EurlpetIes Miranda

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Matheus Schmidt Magno Bacelar

Reunião: quartas-feiras - 10h Miro Teixeira Severiano Alves

Local: Pleriário, sala 14-A PLlPSDJPSC
Telefones: 318-6908 a 6910

Francisco Rodrigues Augusto Farias
CO~SÃODECONSTITUIÇÃO Roland Lavigue Paulo de Velasco

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO PSBJPMN
Presidente: Roberto Magalhães (PFL) Alexandre Cardoso Jerônimo Reis
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB) Nilson Gibson I vaga
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB) PCdoB

PFIJPTB Aldo Arantes Haroldo Linia

PPS
Jairo Carneiro (PFL) Augusto Carvalho

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO Al\-ffiIENTE E MINORIAS

Presidente: -Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)

PFIJPTB

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

PMDB

PSDB

Suplel)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Maurlcio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira

Elias Abrahão
Fernando Diniz

João Thome Mestrinho
José Priante

Luiz Fernando
Michel Temer

Roberto Valadão
WaguerRossi

, Celso Russomanno
Emerson Olavo Pires

Franco Montoro

Fátima Pelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

Alberico Filho
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco
1 vaga (s)

Celso Russomanno

PMDB

PSDB

Aroldo Cedraz
Carlos da Carbras
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

TeIma de Souza (PT)

Chicão Brlgido
Freire Júnior
Tete Bezerra

Valdir Colatto
. 1 vaga (s)

Nelson Otoch



PSBlPMN
Gervãsio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras-lOh
Local: Sala 3, Anexo II, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

CO~ÃODEDmEITOSHUMANOS

Presidente: Nilmário Miranda (Pf)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (Pf)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

PFUPTB

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Rubens Cosac
Nilton Baiano

1 vaga (s)

PSBlPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1°Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFUPTB

1 vaga (s)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira- IOb
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga (s)

1 vaga (s)

Aldo Arantes

Bosco França

RobsonTuma

Sérgio Carneiro

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrignes da Cunha
Jaime Martins

João Ribeiro
Roberto Brant

1 vaga (s)

PMDB
Alberico Filho

Francisco Diógenes
Gonzaga Mota

Jurandyr Paixão
Maria Elvira

Sandro Mabel

PSDB
Antônio Kandir

Domingos Leonelli
Fernando Torres

José de Abreu

PPR
Affonso Camargo

Alzira Ewerton
Fausto Martello

PT
José Machado
Luciano Zica

Mignel Rosseto

PP
Dilceu Sperafico

José Janene

PDT
Max Rosenmann

Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC
José Carlos Coutinho

Paulo de Velasco

Aldo Rebelo

Francisco Horta
PLlPSDIPSC

PRP

Ricardo Heráclio
PSBJPMN

PCdoB

CunbaLima
Magno Bacelar

Herculano Anghinetti
José Am'bal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Pàulo Ritzel

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPR)

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi
Pauderney Avelino

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

Robertp França
Zulaie Cobra

Itamar Serpa

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Elton Robnelt

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Cidinha Campos

Francisco Silva
Valdenor Guedes

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vaga (s)

Fernando Ferro (Pf)
Maria Valadão

Marta Suplicy (Pf)

PT

PPR

PDT

PLlPSDIPSC

Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Fernando Gabeira (PV)
Maria VaJadão
1 vaga(s)

Gilney Viana
José Machado
1 vaga

Laura Carneiro
Silvernani Santos

RobsonTuma

Sérgio Carneiro

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

PMDB
Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

PSDB
FlávioArns
ndemar Kussler
José Am'bal

PPR
Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

PP
Francisco Silva
Laura Carneiro

PDT
Fernando Lopes



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDl)
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDl)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFUPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Sílvio Torres

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Simara ElIery
1 vaga

PSDB
Osmânio Pererra
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

PPR

EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Antônio Kandir
Jackson Pereira
Mareio Fortes
Saulo Queiroz
Yeda Crusius

BasílioVillani
DelfIm Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mouriio

Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati

PMDB

PSDB

PPR

PT

Aníbal Gomes
Antônio do ValIe

João Almeida
Paulo Ritzel

Pinheiro Landim
3 vaga (s)

Antônio Aureliano
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders
Regis de Oliveira

Anívaldo Vale
Ari Magalhães

Roberto Campos
Rogério Silva

Antonio Feijão (PTB)
José Augusto

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Sérgio Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander

Jurandyr Paixão (pMDB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras-l0h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (pFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFUPTBAdauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Wilson Cunha

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant

Augusto Nardes Cleonâncio Fonseca PP
Eurico Miranda Paulo Bauer
Nelson Marehezan Ronivon Santiago José Janene Luiz Carlos Hauly

PT Sérgio Naya Márcio Reinaldo Moreira
Esther Grossi João FassarelIa PDT
Pedro Wilson Padre Roque

PP
Márcia Cibilis Viana Enio Bacci
Max Rosenmann Eurlpedes Miranda

Mário de Oliveira B.Sá PLlPSDIPSC
Ricardo Gomyde (PCdoB) José Linhares

PDT
Eujácio Simões Francisco Horta
João Colaço (PSB) Luiz Piauhylino (PSB)

Fernando Zuppo Luiz Durão PSBJPMN
Severiano Alves Wolney Queiroz .

PLlPSDIPSC
José Chaves Sérgio Guerra

Álvaro Vrlle Luiz Buaiz
PCdoB

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900'690517011/7012

COMISSÃO DE FlNANÇAS
ETRmUTAçÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pDl)

PFUPTB



Sérgio Miranda 1 vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5" - 10:00h - Plenário 9, Sàla 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PTB)
3° Vice-Presidente: Elton Robnelt (pSC)

PFLIPTB

Marilu Guimarães SameyFiJho
Mauricio Najar Ursicino Queiroz
Pedro Correa Vic Pires F],"anco

PMDB

Adelson Ribeiro Carlos Apolinário
Confúcio Mora Hélio RoSàS
Fernando Diniz Luiz Carlos Santos
Fernado Gomes Pedro Novais
Freire Júnior Roberto Rocha
José Priante 4vaga(s)
Luiz Fernando
Olavo Calheiros
!'vaga (s)

PSDB
Antonio Balhann Alexandre Santos
Arnaldo Madeira Cipriano Correia
Artbur Virgílio Neto José Aníbal
Emerson Olavo Pires Roberto Santos
Firmo de Castro Vittorio Mediolli
Jayme Santana YedaCmsius

PPR

Luciano Castro Basílio Villani
Raimundo Santos Delfim Netto
Moacyr Andrade Pauderney Avelino
Ricardo Izar Simão Sessim

PT
Arlindo Chinaglia Ana Júlia
Jaques Wagner Chico Vigilante
Paulo Beinardo José GenOíno
Waldomiro Fioravante Luiz Gushiken

PP

LUiz Carlos Hauly Carlos Camurça
Márcib Reinaldo Flávio Derzi
Osvaldo Reis 1 vaga

PDT

Fernando Lopes Cidinha Campos
Giovanni Queiroz Coriolano Sales
José Carlos Coutinho Renan Kurtz

PLlPSDIPSC

Augusto Farias Eujácio Simões
Valdemar Costa Neto Welinton Fagundes

PSBJPMN

José Carlos Sabóia Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

PSBJPMN

Bosco França José Carlos Sabóia

. Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Réuniã6: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 21
Telefones: 318~94LV6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (psI:>B)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PD11
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFI.IPTB

Murilo Pinheiro Werner Wanderer

PMDB

Francisco Diogenes EdinboBez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri
Marcos Lima Zila Bezerra
PauloTitan 2 vaga(s)
Rivaldo Macari

PSDB

Adroaldo Streck Firmo de Castro
Luciano Zica (PT) Márcio Fortes
Sylvio Lopes Marinha Raupp

PPR

Fausto Martello Benedito Guimarães
José Tude (PTB) Júlio Redecker
Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)

PT
Chico Ferramenta AdãoPretto
Fernando Ferro Milton Mendes

PP

Carlos Camurça Edson Queiroz
SalatielCarvalbo Marcos Medrado

PDT

Airton Dipp Antônio Joaquim
José Maurlcio José Carlos Coutinho

PLlPSDIPSC

Elton Rolmelt Zé Gomes da Rocha

Jayme Santana
Koyu1ha

Sílvio Torres

Adylson Motta

Adelson Ribeiro
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga (s)

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

PSDB

PPR

PMDB

Antônio Ueno
4roldo Cedraz
AtilaLins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
NelsonTrad

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Cunha Bueno

Aécio Neves
Franco Montoro

Abelardo Lupion
Alceste Almeida

João Mellão Neto
Pedro Correa

SalomãoCmz

Antônio Feijão
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik



Almino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

José Fortunati
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Jair SiqueÍ11l
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Bareellos

Costa Ferreira
Nilton Cerqueira

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga (s)

PP

PT

PPR

PSDB

PMDB

Humberto Costa Gilney Viana
José Augusto José Fritsch
Marta Suplicy José Pimentel

PP
B.Sá Alcione Athayde
Jofran Frejat Laura Carneiro
José Linhares Renato Johnsson

PDT
Cidinha Campos Chico da Princesa
Serafun Venzon Fernando Zuppo
Vicente André Gomes Wilson Braga

PI.JPSDIPSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (pMDB) Pedro Canedo

PSBJPMN
Luiz Piauhy1ino Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) BetoLelis

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (P1)
Paulo Paim (P1)
Paulo Rocha (P1)

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (P1)

O1ico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

PCdoB
Jandira Feghali •Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
, Renião: quartas-feiras - lOh .
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINIsTRAÇÃO E SERVIÇO PúBLICO

, Presidente: Wigberto.Tartuce (PP)
1°Vice-Presidente: Mareos Medrado (PP)

, 2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
. 3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFUPTB

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezidio Pinheiro
FeuRosa

Jovair Arantes
RobérioAraujo

André Puccinelli
Armando Abllio
AImando Costa

Confúcio Moora
Dareísio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Eurico Miranda
Melquiades Neto (PMN)

. Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

,Arlindo O1inaglia

Álvaro Gaudêncio Netó
Antônio Joaquim Araújó

Augusto Viveiros
Dullio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Fernando Gomes (pMDB)

... Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (pSC)

Paulo Paim (PT}
Vilmar Rocha

PT

PPR

PSDB

PMDB

Paulo Bauer Wagner Salustíano

PT
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PP
CostaFerreira Jofran Frejat
Raul Belém Salatiel C81Vafuo

PDT
Carlos Cardinal José Mauncio
RenanKurtz Oscar Goldoni

PUPSDIPSC
Paulo de Velasco ~varoValle

PSBJPMN
Ushitaro Kamia Ricardo Heráclio

PCdoB

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Ronivon Santiago (PSD)

Eduardo Jorge

Amon BezeITà
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

chicão Bngido
Elcione Barbalho
Euler RibeirO
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio .
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

~ 1 • ".' ."

Alexandre Cerànto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê FéJ.'J:Cira
Jair Soares
Jonival'Lucas
José Coimbra .
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Haroldo Lima , Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa 'Maura Versiani de Miránda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -1Oh
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6<)96'

COMISSÃO DE SEGuRIDADE SOCIALEFAMíLIA
Presidente: Roberto Jefferson: (P'I'B)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vi~~Presidente: Iberê Ferreira (PfL)
3° Vice7Pre~idente: Sebastião Madeira (PSDB)

'PFUPTB



ÊnioBacei
Wilson Braga

PDT

Coriolano Sales
Sílvio Abreu

Francisco Silva
João Maia

PDT

2 vaga (s)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almei~
Reunião: terças, quartas e quintas-féiras - IOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente:' Moreira Franco (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice~Presi<Jente: Philemon Rodrigues (PTB) ,
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

PF'iJIlTR,
Alceste Almeida Arolde de Oliveira'
Duílio Pisaneschi Cláudio Cajado
Hilário Coimbra Eliseu Resende
JairoAzi Iberê Ferreira
Lael Varella ' Jàime Fernandes
Mauro Fecury' ' 'João Iensen
Mauro Lopes José Santana ~,Vasconcellos
Melquiades Neto (PPR) Luís Barbosa'
Philemon Rodrigues Rodrigues Palma,'
Theodorico Ferraço Rubem Medina

p~n<'

Alberto Goldmann Luiz Henrique
Alberto Silva Marcelo Teixeira
Antônio Brasil 'Marcos Linia
Barbosa Neto , Màúri Sérgio
Carlos Nélson NeStor Duarte'
Darclsio Perondi NiciasRibeiÍo
Henrique Eduardo Alves Olavio Rocha
Moreira Franco Robe@.Paulino
Newton Cardoso Ushitaro KaIilia (PSB)

PSDB

Jorge Anders Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristino Sebastião Madeira
Marinha Raupp Paulo Feij6
Mário Negromonte Vanessa Felippe
1 vaga (s) Zé Gerardo

PPR

Antônio Jorge Mfonso Camargo
Benedito Guimarães Eurico Miranda
Simão Sessim Felipe Mendes
Telmo Kirst José Teles

PT
Carlos Santana Alcides Modesto
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner
João Coser João Paulo
TeIma de Souza Paulo Delgado

PP

Dolores Nunes Augustinho Freitas

José Chaves

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

1vaga'

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Expedito Júnior

Valdenor Guedes
1 vaga

Hélio Bicudo
José Fortunati

AirtonDipp
Cunha Lima

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Serafim Venzon

,Abelardo Lupion
,Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo CoIdeiro
Roberto Jefferson

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

PLIPSD/PSC

José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

José Genoíno
Paulo Delgado

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Pauderney Avelino

PDT

PPR

Marquinho Chedid (PSD)
Nilton Cerqueira

PP

Maurício Campos

EltoD::Rolmelt(PSC)
Hélio Rosas
João Thorné MeslJ:'inho
José PinQtti ,
José 1bbmaz Nonô

PMDB

Anialdo Madeira
EliasMu'rad
NeIsí:>nOtbch

PSDB

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

PLIPSD/PSC

PT

PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD)

Davi Alves Silva
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik

, Paulo Heslander
WémerWandererL,:

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Paulo Gouvêa (PFL) JandiraFegbali

Secretário: Rui Ornar Pmdencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h

, Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

, Presidente: Maurício'Campos (i>t)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3°Viée"Presidente: Márquinho Chedid (PSD)

PFIJPTB

NanSooza

Ushitaro Kamia

PSBJPMN

PLlPSD/PSC

Marcos,Medrado (PP)

1 vaga



Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Mberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)

. Relator: Eraldo Trindade (PpR)
Titulares Suplentes

PFUPTB

Secretário: Marci Bernardes Ferreita
Reunião: quartas-feitas - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

CO~SÃODEDESENVOL~NTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PFIJPTB

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Ueno
Osório Adriano

Ceci Cunha Chico Vigilante
Leônidas Cristino Paulo Rocha

.Mário Negromont-e

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

Annando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PMDB

PSDB

PPR

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva
Humberto Souto

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Alberto Silva
Antônio B~il
Carlos Nelson

Cassio CuDha Lima:
Homero Oguido

CéfuMendes
Prisco Viana

WelsonGasparini

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

. Eraldo Trindade
Gerson Peres

WigbertóTartuce

An,tônio Joaquim

PMDB

PSDB

PPR

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

José Teles
Maria Valadão

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Carlos Santana Expedito Jl1nior
Celso Daniei

Humberto Costa PSBJPMN

Pedro Canedo

PSBJPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feitas - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRmUIçÃO - ECAD.

Proposição: REQ-0005/95 Autor: Eraldo Trindade

Ubaldino Júnior Nilson Gibson
Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo II
Telefone: 318-7057

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
.. POLÍl'ICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,

A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E
MOD~CAÇÕESNALEGffiLAÇÃO

ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (pSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Nilton Cerqueira
1 vaga (s)

Chico da Princesa
Sílvio Abreu

Welinton Fagundes

PP

PDT

PLlPSDIPSC

NelsOn Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
Leonel Pavah .

1 vaga

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Couraci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha



PMDB PMDB
João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Yaladão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Teté Bezerra
Chicão Brigido
Marisa Serrano

Mauricio Requião
Wilson Branco

Barbosa Neto

Lídia Quinam
Marcos Lima
Rubens Cosac

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

PSDB

Laire Rosado
Nilton Baiano
Sandro Mabel

Cipriano Correia
Elias Murad

PSDB PPR
Jayme Santana .
Roberto Santos
Saulo Queiroz
Silvio Torres

PPR

Cipriano Correia
Feu Rosa

Paulo Feij6
Zé Gerardo

Maria Yaladão
Rogério Silva

Humberto Costa
Pedro Wilson

PT

Ricardo Izar
Roberto Balestra

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

PPS
Augusto Carvalho . Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
LoCal: Sala 120 - Anexo II- Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO
.. TEP'O DO PROTOCOLO RELATIVO AO

CODIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,
CONCLUIDO EM OURO PRETo.MG,

ASSINADO PELO BRASIL EM 17·U·94.
Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
I°Yice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2°Yice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Romel Anízio

AtilaLins
Benito Gama

José Borba
Roberto Fontes

Suplentes

Armando Costa
EdinhoBez

Ivo Mainardi

Edcson Queiroz

Adroaldo Streck
Marcio Fortes

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi

Giovanni Queiroz

Francisco Rodrigues

PT

PP

PP

PDT

PPR

PSDB

PMDB

PFIJPfB

PLlPSDJPSC

Titulares

Elton Rohnelt

Marconi perillo

José Mauricio

Antônio Kandir
Yeda Crusius

Hugo Biehl
Nelson Marchezan

Augusto Viveiros
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen

Paulo Ritzel
Yaldir Colatto
Zaire Rezende

José Linhares
Osvaldo Reis

Marquinho Chedid

José Carlos Sabóia

Enio Bacci
Euripedes Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno

Ricardo Izar

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PP

PT

PDT

PSBJPMN

PLlPSDJPSC
Yaldemar Costa Neto

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa
Yilmar Rocha

José Janene
Romel Anízio

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Fernando Lyra ..

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Brunilde Liviero de Moraes· .
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A EMEN·
DA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 3.981, DE

1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO, INDUSTRIA·
LIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E

TRANSPORTE DO ASBESTO/AMIANTO E DOS PRO·
DUTOS QUE O CONTENHAM, BEM COMO DAS FI·
BRAS NATURAIS E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER

ORIGIEM, UTILIZADAS PARA O MESMO FIM, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Proposição: PL·398VJ3 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
I°Yice-Presidente: Lídia Quinan (PMDB)
2°Yice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3°Yice-Presidente: Maria Yaladão (PPR)
Relator: Yilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPfB José Fortunati

Efraim Morais Luiz Mainardi
Luciano Pizzatto
Mendonça Filho

Phillemon Rodrigues Dilceu Speráfico



Cârlos Cardinal

PDT

Itamar Serpa Sérgio Guerra

PSBA>MN
JoãoColaço

PSBA>MN
Adelson Salvador Gonzaga Patriota
Secretário: José Maria A. Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo II- Sala 120 B - Ala Nova
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE

"ALTERA O lNCISO XI DO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC·0003J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (PMDB)

Titualres Suplentes
PFUPTB

Arolde de Oliveira Alceste Ahneida
Humberto Souto Efraim Morais
Leur Lomanto Eliseu Moura
Heráclito Fortes José Rocha
Paulo Bornhausen José Tude
Paulo Cordeiro Sérgio Barcellos
Paulo Heslander Vic Pires Franco

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira João Natal
Carlos Apolinário Laire Rosado
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte
Henrique Eduardo Alves Remi Trinta
Pedro lrujo Roberto Valadão
Roberto Rocha Udson Bandeira

PSDB

Adroaldo Streck Celso Russomanno
Antonio Balhmann Domingos Leonelli
Arthur Virgílio Neto Ildemar Kussler
Danilo de Castro Sebastião Mdeira

PPR

Gerson Peres Basílio Villani
Nelson Marchezan Francisco Dornelles
Ricardo Izar Roberto Campos

PT
Ivan Valente Ana Julía
Milton Temer Chico Vigilante
Tilden Santiago Paulo Delgado

PP
Flavio Derzi Edson Queiroz
Sérgio Naya Silvemani Santos

PDT

Fernando Lopes José Carlos Coutinho
Fernando Zuppo LeonelPavan

PLn>SD/PSC

Eujacio Simões Pedro Canedo

PCdoB

Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros JoffJ.1y
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7061/706217052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER ÀPROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 QUE

"ALTERAOPARÁGRAF02°DOART.25DACONSTI·
TUIÇÃO FEDERAL" (CONCESSÃO E DISTRmUIçÃO

DO GÁS CANALIZADO)

Proposição: PEC-00004J95 AutoF: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
1° Vice-Presidente: Manoel Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Hennes Parcianello (PMDB)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Francisco Rodrigues

PUPSD/PSC

Roland Lavigne

Benedito de Lira
Davi Alves Silva
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Marilu Guimarães
Moisés Lipnik
Theodorico Ferraço

AryKãra
Francisco Diógenes
Hélio Rosas
Hennes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima

Feu Rosa
Herculano Anghinetti
João Leão
Saulo Queiroz

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Enivaldo Riberiro

Domingos Dutra
José Fritsch
José Machado

Edson Queiroz
Renato Johnsson

AirtonDipp
José Maurício

Marquinho Chedid

José Chaves

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro

José Carlos Vieira
José Coimbra

Roberto Fontes
PMDB

Chicão Brlgido .
Edison Andrlno

Freire Júnior
Ivandro Cunha Lima

Noel de Oliveira
Ubaldo Correa

PSDB
Arnaldo Madeira

Jovair Arantes
Robério Araujo

Vittorio Medioli
PPR
Adhemar de Barros Filho (pRP)

Luciano Castro
Ricardo Izar

PT
Luciano Zica
Maria Laura

Nedson Micheleti

PP

Francisco Silva
Talvane Albuquerque

PDT

Renann Kurtz
Silvio Abreu

PLn>SD/PSC

Elton Rohnelt

PSBA>MN
Bosco Franca



PCdoB

Inácio Anuda Aldo Arantes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: SelV. Com. Especiais: Anexo II - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 5t DE 1995, QUE
"ALTERA0 INCISO IX DO ART. 170, O ART. 171 E O
PARÁGRAFO IODO ART. 176 DA CONSTTI1JIÇÃO

FEDERAL" (EMPRESABRASn.EIRA)

Proposição: PEC-0005J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Antônio Brasil (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Araujo (pMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Torres (PSDB)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes
PFLiPTB

Secretário: Marlene Nassif
Local: SelV. Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Pav. Sup.
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA ACONSTTI1JIÇÃO N° 6t DE 1995, QUE

"ALTERA0 PARÁGRAFO IODO ART. 177 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC..000&95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PCdoB

Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretário: Rejane S. Marques
Local: SelV. Com. Especiais: AneX'o II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

João Mendes
Ney Lopes
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Pedro Correa
Vilmar Rocha
Heráclito Fortes

Antonio Brasil
Edinho Aranjo
Luís Roberto Ponte
Sandro Mabel
Wilson Cignachi

Fernando Torres
Mário Negromonte
Silvio Torres
Vicente Anuda

Chico Ferramenta
Gilney Viana
João Fassarella

Ari Magalhães
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Itamar Serpa
Matheus Schmidt

Luiz Carlos Hanly
Osvaldo Reis

Aldo Rebelo

Pedro Canedo

JoãoColaço

PMDB

PSDB

PT

PPR

PDT

PP

PCdoB

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Aroldo Cedraz'
Paulo Lima

Augusto Viveiros
Duilio Pisaneschi

Antonio Ueno
José Borba

Severino Cavalcanti

Adelson Ribeiro
Fernando Diniz

José Aldemir
Jurandyr Paixão

Oreino Gonçalves

Jorge Anders
Osmânio Pereira
Roberto Franca

Régis de Oliveira

José Machado
Luiz Mainardi

Sandra Starling

Basílio Villani
Luciano Castro

Francisco Dornelles

Chico da Princesa
Cunha Lima

Laura Carneiro
Wigberto Tartuce

Socorro Gomes

Expedido Júnior

GelVásio Oliveira

Betinho Rosado
José Mocio Monteiro
JúlioCesar
Lima Netto
Rodrigues Palma
Rubem Medina
Vicente Cascione

Alberto Goldman
EdinhoBez
Ivo Mainardi
PanloTitan
Rivaldo Macari
Simara Ellery

Jackson Pereira
Mareio Fortes
Salvador Zimbaldi
Eduardo Mascarenhas

Delfnn Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Luciano Zica
Marcelo Deda
Miguel Rossetto

Salatiel CaNalho
Silvernani Santos

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Augusto Farias

Gonzaga Patriota

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

Antonio Feijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno
Fernando Gonçalves

João Mellão Neto
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvea

Antonio do Valle
Hélio Rosas

Jorge Wilson
~1arcos Lima

Nicias Ribeiro
1vaga (s)

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires

Ezizio Pinheiro
Rommel Feij6

Basílio Villani
Francisco Dornelles

Maria Valadão

Chico Ferramente
Conceição Tavares

Fernando Ferro

José Janene
VadãoGomes

Enio Bacci
Seraftm Venzon

Roland Lavigne

Ushitaro Kamia



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DEEMENDAACONS~ÇÃOFEDERALN°~DE

1995, QUE "ALTERA O ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMBARCAÇÃO NACIONAL, NAVEGA·

çÃO DE CABOTAGEM E DE INTERIOR)

Proposição: PEC-007J95 Autor: Poder Exewtivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
10 Vice-Presidente: Carlos Nelson (pMDB)
2° Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PPR)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes
PFlIPTB

Werner Wanderer Adauto Pereira
Hilário Coimbra Eliseu Moura
José Carlos Aleluia Hugo Lagranba
José Santana de Vasconcellos João Iensen
Mauócio Najar Mauro Lopes
Osório Adriano Murilo Pinheiro
Philemon Rodrigues Roberto Pessoa

PMDB

Alberto Silva Candido Mattos
Barbosa Neto Darcisio Perondi
Carlos Nelson Fernando Gomes
Dilso Sperafico Marcelo Teixeira
Newton Cardoso OlavoRocba
Pinheiro Landim Roberto Paulino

PSDB
Antonio Aureliano Ci~oCorreia
Ceci Cunha Eduardo Barbosa
Leonidas Cristino Ezídio Pinheiro
Zé Gerardo Paulo Feij6

PPR
Prisco Viana Anivaldo Vale
Luciano Castro Enivaldo Ribeiro
Mario Cavallazzi Paulo Bauer

PT
Carlos Santana Domingos Dutra
João Coser PauloRocba
TeIma de Souza 1 vaga

'PP

Carlos Camurça Costa Ferreira
Valdenor Guedes Nelson Meurer

PDT

Magno Bacelar LuizDumo
Enio Bacci Odilio Balbinotti

PL/PSD/PSC

Marquinho Chedid Sobrinho Roland Lavigne

PSBJPMN
Nilson Gibson Ricardo Heráclio

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: Edla Calheiros
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova

Telefones: 318-7066/7067n052

COMISSÃO ESPECIAL,

ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO IODO ARTI
GO 53 DACONS~ÇÃOFEDEAL (IMUNIDADE

PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-015S/93 Autor: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes
PFlIPTB

Adauto Pereira Aroldo Cedraz
Antonio Geraldo Jaime Fernandes
JairoAzi Luiz Braga
Osvaldo Biolchi Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti Salomão Cruz
Vicente Cascione Theodorico Ferraço
Wilson Cunha Ursicino Queiroz

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Gilvan Freire João Natal
Ivandro Cunha Lima Jorge Wilson
José Luiz Clerot José Priante
Luiz Fernando Nicias Ribeiro
U4s0n Bandeira Wagner Rossi

PSDB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Roberto Araújo Jorge Anders
Vicente Arruda Saulo Queiroz

PPR

Gerson Peres Adylson Motta
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra
Prisco Viana Welson Gasparini

PT
Domingos Dutra Fernando Ferro
Hélio Bicudo JoséMllChado
Marcelo Deda Pedro Wilson

PP

Costa Ferreira- Mário de Oliveira
Dolores Nunes Talvane Albuquerque

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar
Silvio Abreu RenanKurtz

PL/PSD/PSC

Francisco Rodrigues Paulo de Velasco

PSBJPMN
BetoLelis Adelson Salvador

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário (a): Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052



,
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(inclusas as despesasde correio via terrestre)

SEÇÃOI (Câmara dos Deputados)

Semestral ....•. R$ 23,S:'} •

SEÇÃO II (Senado,Fe<ié~ai)

Semestral R$ 23,53

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável emBrasíDa, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa Econômica Federal - Agência 1386- PAB·CEGRAF, conta corrente nO 920001·2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452·9 - CENTRAL, conta corrente n° 5556020414, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

praça dos Três Poderes - BrasíDa - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311·3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

'.f.' '.~ ';'~ ~~ .• ~ , •

- Lei n° 8.078, de 11 de'setembro de 1990 '''':' Dis'põé sobre'aproteção do
,consUJPidor e.dáoqtrflS.proyi4êpci~~. _.

- Dispositivos vetados' e razões·dos 'vetos' .
- Legislação correlata
- Índice temático

Á .venda na Subsecretaria de,
Edições. Técnicas - Senado Federài;
'Anexo'l~22°'ándar'~ J>raça 'dos 'TrêS'
Poderes, CEP 70160 .."..B:rasilia."DF ....
Telefones 311-3578 eJll-3579~ ,",

• !

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
porcento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados
de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale
postal remetido à Agência ECT do Senado CGA 470775.



Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal'

Novas publicações

EL~9,~ÇlA,ÇQNSTITUIÇÃONACIONAL

Edição fac-similar da obra Elaborando aConstituição Nacional, de JoSé Affonso Mendonça de Azevedo: atas
da Subcomissão elaboradora 4Q'~;nJeprojeJ;Q Cpnstitucionalde 1932119.33. .

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA

Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

,Outros títulos

CONSTITUIÇÃO DÁ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COl\1PARÀTIVO'

Texto de 1988 compaiado)~s CótistítQ.iç~s ele 1946 fÚ967e,à.Emend~Constitucional nO 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADuÂIs ,':"'.1989'
5 Volumes. .

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989; índice comparativo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
Comentários por João Barbalho U. C.

Edição fac-similar dos comentários à Constituição Federal de 1891.

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Suosecretariade Edições Técnicas do Senado Federal,
ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão incluídos os acréscimos referentes à remessa
pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para

Senado Federal, Subsecretariade Edições Técnicas
Praça dos Três Poderes, Anexo l, 22° andar. Cep 70165-900, BrasHia- DF
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589. Fax.: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO' LEGISLATIYA
n° 118 - abril/junho 1993

O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o Paulo Affonso Leme Machado
Estado democrático de direito. Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista

Inocêncio Mártires Coelho na Política Africana do Brasil.
As Limitações ao Exercício da Reforma Constitucional José Flávio Sombra Saraiva
e a Dupla Revisão. História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro- Winfried Hassemer
cha . Aspectos do Discurso Jurídico-Penal (Material e For-
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão mal) e sua Ilegitimidade: ' , ,
Constitucional de 1993 Sérgio Luiz Souza Araújo

Gilberto Tristão Proceso, Democracia y Humanización.
A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros. Juan Marcos Rivero Sánchez

Dieter Brühl " . " O COIQbat~ à 'Córímpção e'à Criminálidáde ,no Brasil:
A Jgstiça Militar Estadual. Cruzadas e Reformas.

Alvaro Lazzarini Geraldo Btindeiro'
A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronún- Liderança Parlamentar
cia da Nulidade da Lei ~ Unvereinbarkeitserklarimg~ Rosinethe Monteiro Soares, '.,

• na Jurisprudência'da Corte Constitucional Alemã. ,i Cons~d;eráç.ões.Àcercà dê um Cõàigp'de ~ica e Decoro
Gilmar Ferreira Mendes ParlameIitar.

Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em RubemNogueira
Face da Constituição de 1988. Entraves à Adoção do Parlamentarismo no Brasil.

A.B. CotrimNeto Carlos Alberto BUtar Filho
Serviço Público - Função Pública - Tigicidade - Crité- 'Loucurwe Procj.igaUdade à Lu~ d,o Direito e daPsiCaná-
rios Distintivos. lise.

Hugo Gueiros Bernardes Clóvis Figueiredo Sette Bicalho é Omar
Considerações Atuais sobre o Controle da Discricio- Brina Corrêa Lima '
narieqade, .. ' " " , , ' ,', U!'ucap~ãoUr1?~o.. ".

Luiz Antônlo'Soarés Hentz Rogério M. Leite Chaves
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucionalidade. O Código do Consumidor eo Princípio da Continuida-
Sara Maria Stroher Paes de dos Serviços Públicos Comerciais e Industriais.
O controle Interno de Legalidade pelos Prac. do Estado. Adriano Perácio de Paula

Cléia Cardoso Dos Contratos de Seguro-Saúde no Brasil.
Controle Externo do Poder Judiciário. Maria Leonor Baptista Jourdan

José Eduardo Sabo Paes A Nova Regulamentação das Arbitragens. .
Tutela Jurídica sobre as Reservas Extrativistas. Otto Eduardo Vizeu Gil

Manoel Eduardo Alves Canfargo e Gomes Os Bancos Múltiplos e o Direito de Recesso.
e Luiz Daniel Felippe., , . Amoldo .Wald
Legislação Ambiental Brasileira - Ev,plução Histórica O Dano Moral e QS, Direitos da Criança e do Adoles-
do Direito Ambiental. . cente.

Ann Helen Wainer Roberto Senize Lisboa
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e A Aids Perante o Direito.
a Política Ambiental Brasileira. Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senadó Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão in
cluídos os acréscimos referentes à remessa pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Fe
deral, Subsecretaria de Edições Técnicas - Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 22° andar 70165-900, Brasília, DF.
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquerda)
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Outros títulos .

. REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N° 119 - 120

CONST:ITrnÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
COIistittidonai n° 1, de 1969. '

, 'CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.

Textos d~s Constituições estaduais promulgadas em 1989, índice
comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)
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