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cessidade de controle do déficit público via folha missa da Presidência de empenho junto à Comis-
de pagamento do funcionalismo público. ........ ...... 07984 são de Constituição e Justiça e de Redação para

ÁLVARO VALLE - Rejeição de proposta solução do assunto................................................ 07999
sobre exclusão da língua francesa nos exames JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Aplauso
vestibulares do Instituto Rio Branco...................... 07984 ao Presidente Luís Eduardo pela decisão adota-

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Convo- da sobre a questão. 07999
cação dos Deputados a plenário para registro de PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradeci-
presença. 07986 mentos ao Deputado José Genoíno. 07999

V - Grande Expediente VI - Ordem do Dia
JOSÉ CARLOS LACERDA - Conceitos PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,

emitidos pelo Prof. Carios Alberto Morais de Sá, em turno único, do Projeto de Lei nQ. 1.236-A, de
da Universidade do Rio de Janeiro, sobre a crise 1995, que altera a legislação do Imposto de Ren-
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da das pessoas trsicas e dá outras providências; CARDOSO, JANDIRA FEGHALI, GILNEY VIA-
pendente de pareceres das Comissões: de R- NA, LUIZ CARLOS HAULY, ÁLVARO GAUD~N-
nanças e Tributação; e de Constituição e Justiça CIO NETO.............................................................. 08019
e de Redação. 08001 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação mento da discussão. 08024
de requerimento para retirada da matéria da Or- Usou da palavra para proferir parecer às
dem do Dia. 08001 emendas de Plenário, em substituição à Comis-

MILTON TEMER (Pela ordem) - Pedido de são de Seguridade Social e Família, o Sr. Depu-
retirada do requerimento. 08001 tado URSICINO QUEIROZ.................................... 08026

Usou da palavra para proferir parecer ao Usou da palavra para proferir parecer às
projeto, em substituição à Comissão de Rnançasemendas de Plenário, em substituição à Comis-
e Tributação, o Sr. Deputado ANTÔNIO KANDIA. 08001 são de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ-

Usou da palavra para proferir parecer ao blico, o Sr. Deputado MANOEL CASTRO............. 08026
projeto, em substituição à Comissão de Constitui- Usou da palavra para proferir parecer às
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado NEY emenda de Plenário, em substituição à Comissão
LOPES................................................................... 08015 de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado AR-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio da NALDO MADEIRA. ..... ~.......................................... 08026
existência de requerimentos sobre a mesa, de Usou da palavra para proferir parecer às
autoria do Deputado Luíz Carlos Santos e do emendas de Plenário, em substituição à Comis-
PDT, para adiamento da discussão da matéria.... 08016 são de Constituição e Justiça e de Redação, o

SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) - Pedi- Sr. Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA. 08026
do, pelo PDT, da retirada do requerimento. 08016 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio da

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação . existência de requerimento, de autoria do Depu-
de requerimento, de autoria do Deputado Luiz tado Luiz Carlos Santos, de retirada de pauta do
Carios Santos, para adiamento da discussão da projeto para publicação dos pareceres. 08026
matéria. Aprovado. 08016 Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, putados LUIZ CARLOS SANTOS, MILTON TE-
em turno único, do Projeto de Lei nº 914, de MER. 08027
1995, que dá nova redação ao caput do art. 231 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do·requerimento..................................................... 08027
dá outras providências. 08016 Usou da palavra para encaminhamento da

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação votação do requerimento o Sr. Deputado MILTON
de requerimento para retirada da matéria da Or- TEMER. 08027
dem do Dia. 08016 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado

MILTON TEMER (Pela ordem) - Pedido de o requerimento....................................................... 08027
retirada do requerimento ;:........... 08016 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acatamen- em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
to da solicitação do Deputado Milton Temer. 08016 Constituição nQ 188-B, de 1994, que acrescenta

Usou da palavra para proferir parecer ao parágrafos 6!!. e 7º ao art. 8º do Ato das Disposi-
projeto, em substituição à Comissão de Seguri- ções Constitucionais Transitórias, dispondo sobre
dade Social e Família, o Sr. Deputado URSICINO anistia quanto às punições aplicadas, através de
QUEIROZ. 08016 atos de exceção, a servidores militares. 08027

Usou da palavra para proferir parecer ao PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri-
projeto, em substituição à Comissão de Trabalho, mento para retirada da matéria da Ordem do Dia.
de Administração e Serviço Público, o Sr. Depu- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
tado LIMA NETTO. 08017 do MILTON TEMER............................................... 08027

Usou da palavra para proferir parecer ao Usou da palavra o Sr. Deputado LUIZ
projeto, em substituição à Comissão de Rnanças CARLOS SANTOS, autor do requerimento. 08028
e Tributação, o Sr. Deputado ARNALDO MADEI- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
RA. 08017 putados GILNEY VIANA, HAROLDO LIMA, SÉR-

Usou da palavra para proferir parecer ao GIO CARNEIRO. 08028
projeto, em substituição à Comissão de Constitui- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado do requerimento. Aprovado. 08028
ALOYSIO NUNES FERREIRA.............................. 08018 MILTON TEMER (Pela ordem) - Pedido de

Usaram da palavra para discussão da ma- verificação de quorum. 08028
téria os Srs. Deputados JOFRAN FREJAT, NIL- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deferimen-
SON GIBSON, MARIA LAURA, ALEXANDRE to do pedido de verificação de quorum. 08028
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Usaram da palavra para encaminhamento AROUCA, MILTON TEMER, LUIZ BUAIZ, ALE-
da votação, durante o processo de verificação de XANDRE CARDOSO, INOC~NCIO OUVEIRA,
quorum, os Srs. Deputados SÉRGIO CARNEI-· LUIZ CARLOS SANTOS, SÉRGIO CARNEIRO,
RO, MILTON TEMER, AYRTON XEREZ, ALE- AYRTON XEREZ, MARIA ELVIRA, ALEXANDRE
XANDRE CARDOSO, RICARDO GOMYDE, INO- CARDOSO, ODELMO LEÃO, INOC~NCIO OU-
C~NCIO OLIVEIRA, SÉRGIO CARNEIRO, MIL- VEIRA. oa031
TON TEMER, SÉRGIO AROUCA, ALEXANDRE EDSON EZEQUIEL (Pela ordem) - Recla-
CARDOSO, HAROLDO UMA............................... Oa029 mação contra o crescente número de painéis de.

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) ~. Relevân- votação danificados em plenário. oa032
cia do apoiamento dos Deputados ao adiamento PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
da votação da matéria. oa030 ao Deputado Edson Ezequiel. :.......................... oa032

Usou da palavra para encaminhamento da .Usou da palavra pela ordem, para registro
votação, durante o processo de verificação de de voto, o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO. .... ....... oa033
quorum, o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. Oa030 Usaram da palavra para encaminhamento

SÉRGIO AROUCA (Pela ordem) - Apoio à da votação os Srs. Deputados INOC~NCIO OU-
manifestação do Deputado Miro Teixeira. Oa030 VEIRA, JOFRAN FREJAT, INOC~NCIO OLlVEI-

HAROLDO LIMA (Pela ordem) - Indagação RA. ,.;.. oa033
à Presidência sobre o número de sessões reque- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio da
ridas para adiamento............... oa030 constituição de Comissão Especial para apura-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ção de denúncia envolvendo Deputados integran-
ao Deputado Haroldo Uma..................................... Oa03O tes da CPI do Bingo............................................... oa033

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) - Usaram da palavra para encaminhamento
Apoio à manifestação do Deputado Miro Teixeira. oa030 da votação os Srs. Deputados ANTÔNIO DOS

Usou da palavra para encaminhamento da SANTOS, INOC~NCIO OLIVEIRA, ERALDO
votação do requerimento, durante o processo de TRINDADE, AYRTON XEREZ, INOC~NCIO OLl-
verificação de quorum, o Sr. Deputado LUIZ VEIRA. oa034
BUAIZ. oa030 Usou da palavra, pela ordem, durante o en-

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Indagação caminhamento da votação, o Sr. Deputado JOSÉ
à Presidência sobre a possibilidade de adiamento FRITSCH. oa034
da votação da matéria por duas sessões. Oa030 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acatamen- o substitutivo. oa034
to da sugestão do Deputado Miro Teixeira. .......... oa030 Prejudicada a proposição originaL............. oa034

Usaram da palavra para encaminhamento Retomo da matéria à Comissão Especial
da votação do requerimento, durante o processo para elaboração da redação do segundo turno. ... Oa034
de verificação de quorum, os Srs. Deputados Apresentaram proposi9ÕSs os Srs. Deputa-
MARIA ELVIRA, HAROLDO L1MA......................... Oa030 dos ADILSON MOTTA, INACIO ARRUDA, OS-

Usou da palavra pela ordem, durante o pro- VALDO BIOLCHI; JOSÉ FRITSCH, FRANCO
cesso de verificação de quorum, o Sr. Deputado MONTORO, MARCELO TEIXEIRA, IVO MAI-
AGNALDO TIMÓTEO............................................ 08031 NARDI, MOREIRA FRANCO, SYLVIO LOPES,

MILTON TEMER (Pela ordem) - Retirada PAULO ROCHA, MICHEL TEMER, MAURíCIO
do pedido de verificação de quorum. oa031 REQUIÃO, MAX ROSENMANN, BENEDITO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado GUIMARÃES, FÁTIMA PELAES, MARCELO
o requerimento de adiamento por duas sessões.. oa031 DÉDA, CHICÃO BRíGIDO E OUTROS, CARLOS

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, MOSCONI, SOCORRO GOMES, RICARDO GO-
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à MYDE..................................................................... oa039
Constituição nº 4a-B de 1995, que acrescenta ao Usaram da palavra pela ordem, pará regis-
inciso 11, do art. 192, da Constituição Federal, a tro de voto, os Srs. Deputados JAQUES WAG-
expressão resseguro após a palavra seguro........ Oa031 NER, BENEDITO GUIMARÃES. oa041

Encerramento da discussão. Oa031 VII - Comunicações Parlamentares
Convocação dos Deputados a plenário AGNALDO TiMóTEO - Domínio da Polícia

para votação nominal da matéria pelo sistema Federal por policiais vinculados ao movimento
eletrônico. oa031 sindical. oa041

Usaram da palavra para encaminhamento JOSÉ ALDEMIR - Privilegiamento, pelo
da votação da Proposta de Emenda à Constitui- Governo Federal, do sistema financeiro nacional
ção nº 4a-A, de 1995, os Srs. Deputados JOSÉ em detrimento de outros segmentos do País........ oa043
ANíBAL, ODELMO LEÃO, SÉRGIO CARNEIRO, LEONEL PAVAN - Urgente aprovação,
MARIA ELVIRA, ALDO ARANTES, SÉRGIO pelo Senado Federal, do projeto de lei que institui
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O novo Estatuto da Microempresa e da Empresa dinária), 15-3-95, 4ª Reunião (Audiência Pública),
de Pequeno Porte. 08043 em 15-3-95, 5ª Reunião (Audiência Pública) con-

OSVALDO BIOLCHI - Tramitação, na junta com as Comissões de Finanças e Tributa-
Casa, do Projeto de Lei nQ 4.376, de 1993, sobre ção e de Economia, Indústria e Comércio, em 23-
a recuperação da empresa em crise e da concor- 3-95, ~ Reunião (Ordinária), em 5-4-95, 7ª Reu-
data e falência. 08044 nião (Ordinária), em 11-4-95, 8ª Reunião (Au-

SOCORRO GOMES - Encaminhamento diência Pública), em 19-4-95, 9ª Reunião (Ordi-
ao Ministério da Aeronáutica de requerimento de nária), em 27-4-95, 1()!!. Reunião (De Trabalho)
informações sobre o Sistema de Vigilância da com °Presidente do TCU, Ministro Marcos Vila-
Amazônia. 08045 ça, em 2-5-95, 11ª Reunião (Audiência Pública),

VIII- Encerramento em 4-5-95, 12ª Reunião (Ordinária), em 4-5-95,
2 -ATOS DO PRESIDENTE 13ª Reunião (Ordinária), em 18-5-95, 14ª Reu-
a) Exoneração: Léo Tomasco de Albuquer- nião (Ordinária), em 25-5-95, 15ª Reunião (Au-

que......................................................................... 08065 diência Pública), em 7-6-95, 16ª Reunião, em 8-
b) Dispensa: Estevam dos Santos Silva, 6-95, 17ª Reunião (Audiência Pública), em 13-6-

Ronaldo de Oliveira Noronha. 08065 95, 18ª Reunião (Ordinária), em 22-6-95, 19ª
c) Nomeação (Tomar sem efeito): Alisson Reunião (Audiência Pública), em 27-6-95 e

Gonçalves Domingos. 08065 2OªReunião (Ordinária), em 29-6-95. 08067
d) Nomeação: Léo Tomasco de Albuquer- 4 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

que, Luiz Roberto Neri........................................... 08065 a) Comissão de Constituição e Justiça e de
e) Designação Por Acesso: Antônio Octá- Redação, nºS 61195, em 9-10-95, 62195, em 11-

vio Cintra, Claiton Vaz Barbosa, Égio Almeida 10-95,63195, em 25-10-95, 64/95, em 30-10-95,
Andrade, Ronaldo de Oliveira Noronha................ 08066 65195, em 30-10-95, 66/95, em 3-11-95, 67/95,

f) Designação: UI Amparo Chiesa de Mar- em 13-11-95,68195, em 14-11-95,69/95, em 21-
tins, José Henrique Rocha Coelho e Jacqueline 11-95,70/95, em 23-11-95, 71/95, em 24-11-95,
Gomes da Silva Fontele, Sandra Maria de Brito, 72195, em 28-11-95, 73195, em 29-11-95 e 74/95,
Vera Lúcia Barcelos da Paiva e Luiz Carios Car- em 30-11-95. 08083
neiro Matos. 08066 5 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÕES a) Comissão de Constituição e Justiça e de
3 -ATAS DAS COMISSÕES Redação, n9.s 8195, em 10-10-95,9195, em 31-10-
a) Comissão de Fiscalização Rnanceira e 95, 10195, em 14-11-95 e 11/95, em 22-11-95...... 08106

Controle, 1ª Reunião (Instalação e Eleição de 6 - MESA
Presidente e Vice-Presidentes), em 22-2-95, 2ª 7 - LíDERES E VICE-LíDERES
Reunião (Ordinária), em 8-3-95, 3ª Reunião (Or- 8 - COMISSÕES

Ata da 210ª-8essão Solene, Matutina, em 5 de dezembro de 1995
Presidência dos Srs: Wilson Campos, 1Q Secretário; José Unhares, Hélio Bicudo,

§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(10 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Há nú
mero regimental.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. HÉLIO BICUDO, servindo como 2Q Se
cretários, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Passa
se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Passa

seà

IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - A ses

são solene é uma homenagem ao eminente Arcebis
po de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, pelos 50
anos de seu sacerdócio e 25 anos de atuação epis
copal e pelos 250 anos da Arquidiocese da cidade
de São Paulo.
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O autor da proposição é o nobre Deputac:lo Hé- Ecole Supérieure de Pedagogie. De regresso ao
lio Bicudo. Brasil, foi professor no Seminário Menor de Agudos,

Convidamos o homenageado a fazer parte da no período de 1953 e 1955. Fundou a Cadeira de
Mesa Diretora dos trabalhos. Língua e Literatura Francesa na Faculdade de Filo

sofia, Ciências e Letras de Bauru. Foi ainda Profes-
Gostaríamos de registrar a presença, em nos- sor no Teologado Franciscano de Petrópolis e na

so plenário, de D. José Freire Falcão, Cardeal Arca- Universidade Católica da mesma cidade. Simulta-
bispo de Brasília; de D. Geraldo Ávila, Arcebispo, neamente, exerceu por mais de 10 anos seu minis-
representando o Sr. Ministro do EMFA; do Comen- tério sacerdotal entre os pobres dos morros de Pe-
dador Francisco Maoren, da Holanda; do Pe. Virgílio trópolis, época em que cuidava de uma capela no
Leite Uchôa, Subsecretário-Geral da Conferência .bairro do ltamarati.
Nacional dos Bispos do Brasil; do Dr. Luís Antônio
Alves, Secretário-Adjunto da Secretaria de Seguran- Bispo em 1966, foi nomeado pelo Papa Paulo
ça Pública de São Paulo; e da srª Margarida Gene- VI para a função de Auxiliar do Cardeal-Arcebispo
vais, representando a Comissão de Justiça e Paz de de São Paulo. Sua Ordenação Episcopal se deu em
São Paulo. 3 de julho de 1966. Durante 4 anos, foi Vigário Epis

copal da Região Norte da Arquidiocese de São Pau-
Também colocamos em evidência os familiares lo, cargo que ocupou até ser nomeado para Arcebis-

de sua Eminência o Cardeal D. Paulo Evaristo Arns, po Metropolitano de São Paulo, em outubro de 1970.
que se encontram aqui presentes. Sua posse ocorreu em 1Q de novembro de 1970.

Prosseguindo a sessão, concedemos a palavra No Consistório de março de 1973, Sua Santi-
ao nobre Deputado Hélio Bicudo, autor da proposi- dade o Papa Paulo VI nomeou-o Cardeal da Santa
ção. Igreja, tendo sua investidura ocorrido em Roma, no

O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Pronuncia o dia 5 de março de 1973.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrSIs e Srs. De- D. Paulo Evaristo Cardeal Arns é jornalista mili-
putados, autoridades civis e religiosas, irmãs e pa- tanta e autor de 36 livros originais e 5 em tradução.
rentes de D. Paulo Evaristo Arns, minhas senhoras e Suas obras versam sobre a ação pastoral da Igreja
meus senhores, meu querido D. Paulo, este é um nas grandes cidades e estudos da literatura cristã
dia de festa para o Brasil, para o seu povo, porque dos primeiros séculos, sem contar centenas de arti-
estamos marcando na memória desta Casa, que é a gos escritos para as diversas revistas das quais foi
casa do povo, o que representou, representa e rep- relator, antes do episcopado. ~ membro da Sagrada
resentará a pessoa de D. Paulo Evaristo nestes tem- Congregação do Vaticano para os Sacramentos e
pos em que vivemos, de profundas transformações, Culto Divino e do Secretariado para os Não-Crentes.
que sem o fermento da fé que também quer dizer Em São Paulo, é Grão-Chanceler da Pontifícia Uni-
esperança, podem desguarnecer a todos nós nessa versidade Católica.
busca que a figura de D. Paulo tão bem representa, Em 22 de maio de 1977 recebeu o Título de
pela Justiça e pelo seu fruto que é a Paz. Doutor Honoris Causa, em Lei, ao lado do Presiden-

Mas, quem é D. Paulo? te norte-americano Jimmy Carter, na Universidade
Antes de mais é preciso conhecer um pouco de de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos. Tal distin-

sua história. ção, outorgada igualmente ao Cardeal Kim, da Co-
Vamos fazê-Io de maneira singela: réia, ,e ao Bispo Lar\K>nt, da Rodésia, deveu-se ao
D. Paulo Evaristo Arns nasceu em 14 de se- empenho desses religiosos, em seus respectivos

tembro de 1921, na localidade de Forquilhinha, Mu- continentes, em favor da promoção dos direitos hu-
'nicípio de Criciúma, Estado de Santa Catarina. Fez manos.
seus estudos de Filosofia em Curitiba e Teologia em A amizade com o Presidente Carter foi confir-
Petrópolis, no Instituto dos Franciscanos, formando- mada tanto pela correspondência entre ambos,
se em 1947. Sua Ordenação Sacerdotal deu-se em quanto igualmente pelo encontro com o Presidente
30 de novembro de 1945. Enviado a Paris no ano de dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, em 31 de
1947, cursou Letras na Universidade de Sorbonne, março de 1978, por ocasião de sua visita ao Brasil.
onde doutourou-se em 1952. A tese, que lhe valeu o Em 14 de março de 1978, recebeu o Título de
mais alto grau - Três Honorable - versou sobre A Cidadão Paulistano, conferido pela unanimidade dos
Técnica do Livro em São Jerônimo. Durante sua es- Vereadores da Câmara Municipal de São Paulo.
tada em Paris, cursou também os Hautes ~tudes e a Sua atuação pastoral na Igreja de São Paulo
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tem sido marcada por especial orientação em favor ram sua vida à luta pela liberdade, lá estava D. Pau-
do povo da periferia, do mundo do trabalho, da for- lo a entrevistar-se com os donos do poder para obter
mação de comunidades de base nos bairros e da tratamento humano para aqueles que foram apanha-
defesa e promoção dos direitos da pessoa humana. dos na rede da repressão política.

Em maio de 1981, recebeu a láurea de Doutor Não vamos citar aqui os nomes das pessoas
Honoris Causa por duas Universidades Francisca- que receberam, porque tantas foram, em meio ao
nas (O.F.M.) dos Estados Unidos da América. martírio da repressão, a solifariedadee o empenho

Em 1994 recebeu,em Tóquio, o prêmio New- de D. Paulo no tratamento humano da questão políti-
vano da Paz, concedido pela Newvano Peace Foun- ca. Mas o certo é que em nenhum momento a eles
dation, entidade ecumênica que atua pelo estabele- faltou D. Paulo: eu estava nu e me vestistes; eu es-
cimento da Paz no mundo. . tavas preso e me visitastes e me confortastes.

Como se viu, D. Paulo recebeu o chapéu cardi- É desse tempo a fundação da Comissão de
nalício em março de 1973, em cerimônia presidida Justiça e Paz de São Paulo, que tantos serviços
pelo Papa Paulo VI, que lhe entregou a responsabili- prestou à causa da restauração democrática.
dade pela maior arquidiocese católica do mundo. logo mais surgiu o episódio Vladimir Herzog.
Responsabilidade ainda maior, quando enveredáva- Refiro-me à eliminação desse companheiro - e a
mos pelos caminhos mais amargos impostos pela responsabilidade governamental está reconhecida
Ditadura Militar, então, no auge da repressão políti- pela sentença judicial com trânsito em julgado. Esse
ca. crime é como se fosse um divisor das águas na

Daí, partiu para uma ação decidida em favor de atuação do Estado como órgão repressor. E D. Pau-
quantos sofriam o jugo da opressão e da repressão lo aparece, então, com todas as forças de sua esta-
política. Já em outubro de 1973, indignado com as tura moral, do alto de uma autoridade que transcen-
repetidas violações dos direitos humanos e o des- de à sua pessoa.
respeito à integridade física e moral de presos políti- Vale a pena, portanto, repetir o que a respeito
cos, que se repetiam como se fossem rotina, sem escreveu Fernando Jordão em seu Dossiê Herzog -
que a sociedade civil deles tomasse conhecimento, Prisão, Tortura e Morte no Brasil.
já que a imprensa permanecia amordaçada pela Quatro da tarde. A Catedral está reple-
censura, D. Paulo decidiu realizar uma semana de ta. O corredor, as laterais, até os altares se-
Direitos Humanos. A resposta não demorou. Um dia cundários estão tomados. Muita gente ficou
depois de ter transmitido uma palestra de D. Paulo do lado de fora, ocupando as escadarias de
sobre a problemática dos direitos húmanos em sede entrada e parte da praça. Os diretores do
de violência, a rádio 9 de julho da Cúria Metropolita- Sindicato e outros companheiros jornalistas
na teve sua licença cassada pelo Governo dos ge- estamos todos atentos, observando a movi-
nerais. Decisão ilegal, pois não se indicava, para a mentação para detectar a tempo qualquer
prática do ato, qualquer irregularidade que o justifi- atitude suspeita, qualquer provocação que
casse. E até hoje essa violência, quando o governo sabemos que só pode vir da repressão.
derrama novas concessões, mantém e amplia as Sente-se no ar a força daquela manifesta-
existentes, perdura, não obstante se procure des- ção formidável, que teria enchido toda a pra-
qualificá-Ia com desculpas burocráticas que se dei- ça da Sé, não fosse o bloqueio policial...
xam colorir pelo tecnicismo que a Justiça não pode ... D. Paulo Evaristo Ams entrou em
tolerar. seguida no altar, acompanhando os dois ra-

Já no Governo José Sarney se fez a primeira binos que fariam a concelebração do culto,
tentativa de recuperação da emissora. Tudo debal- Henry Sobel e Marcelo Rittner, o cantor Paul
de, não obstante determinação expressa do então Novak, da Congregação Israelita, D. Helder
Ministro das Comunicações, hoje Senador Antônio Câmara e mais vinte sacerdotes católicos.
Carlos Magalhães, ordenando fossem as coisas re- Sua voz firme e enérgica foi ouvida em todo
postas nos seus devido lugares, a partir do ato viola- o templo: Esta Casa é de Deus e de todos
dor do direito. As omissões que mantêm a violência os homens que aceitam o caminho da Justi-
ainda não se desfizeram, não obstante a expequitati- ça e da Verdade. Oito mil pessoas, emocio-
va de que o status quo ante seja recuperado. nadas e quietas, acompanham a recomen-

Mas D. Paulo não se intimidou. Diante de vio- dação do cardeal, que dirá pausadamente:
lências que surgiam aqui e ali, contra tantos entrega- Purifiquemos o nosso coração de todo o
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ódio. Procuremos ser irmãos, que rejeitam nas leis, mas que tenha sua força no interior
toda espécie de terrorismo, venha de onde de cada homem, disposto a dizer a si mes-
vir. Observemos um momento de silêncio, mo e aos outros: Basta! É hora de se unirem
para se criar um clima de oração e solidarie- os que ainda queremolhar para os olhos do ir-
dade entre os homens e por aqueles que mão e ainda querem ser dignos da luz que
Deus amou e ama, neste momento de dor. desvenda a falsidade. A esperança reside na

... A emoção chega a seu ponto mais solidariedade. Aquela solidariedade que é ea-
forte, em seguida, com a palavra de D. Pau- paz de sacrifICar os egoísmos individuais e
lo. Ele é como um grande ator, com as infle- grupais no altar da Pátria, no altar de um Esta-
xões certas e as pausas colocadas com pre- do, no altar de uma cidade. Neste momento, o
cisão. Sua fala emociona, mas ao mesmo Deus da esperança nos conclama para a soli-
tempo incute em cada um o sentido, não de dariedade e para a luta pacífica, mas persist-
lamentação inerte da morte, mas de com- ente e corajosa, em favor de uma geração que
promisso de luta a partir do sacrifício de Vla- terá como símbolo os filhos de Vladimir Her-
do. Antes de começar, esperou que os fotó- . zog,sua esposa e sua mãe.
grafos e cinegrafistas completassem seu tra- D. Paulo foi um dos inspiradores da campanha
balho e lhes pediu que apagassem as luzes pela Anistia, que permitiu o reencontro que deu iní-
e não estourassem mais os flashes, criando cio ao processo de redemocratização do País.
assim um clima mais propício à reflexão. En- Hoje, quando o Presidente da República, bene-
tão, o tom de voz, que era suave e sereno ficiário dessa atuação de D. Paulo Evaristo, entrega
no apelo aos jomalistas, se altera. Vem mais ao Cardeal do povo a medalha dos direitos huma-
alto, comovido, contundente e explícito: nos, não faz justiça apenas a S. Revma., mas a ele

Ninguém toca impunemente no ho- próprio e a este povo.
mem, que nasceu do coração de Deus, para Como testemunho, para que não mais se repe-
ser forte no amor em favor dos demais ho- tisse esse processo desumano e cruel de opressão
mens. Desde as primeiras páginas da Biblia _ mas lamentavelmente nossa memória é curta _
Sagrada até a última, Deus faz questão de surgiu, com 'seu patrocínio, o relatório Tortura, Nun-
comunicar constantemente aos homens que ca Mais, repositório fundamental para que se possa
é maldito quem mancha suas mãos com o levantar o véu da iniqüidade que se abateu sobre o
sangue de seu irmão. Nem as feras do Apo- Brasil de então. O conhecimento do passado, para
calipse hão de cantar vitórias diante de um não mais repetir essa iniqüidade.
Deus que confiou aos homens sua própria D. Paulo é o cardeal do povo. É por esse povo
obra de amor. A liberdade - repito -, a Iiber- sofrido, que ele quer incluído na comunidade dos
dade humana nos foi confiada como tarefa homens, em cuja face ele encontra a própria face do
fundamental, para preservarmos, todos jun- Deus feito Homem, que D. Paulo ergue sua palavra
tos, a vida do nosso irmão, pela qual somos desde quando se dedicou ao serviço de nós todos.
responsáveis, tanto individual quanto coleti- Depois de tantos anos, pois é ele o mesmo francis-
vamente. cano que se ordenou em 1945, e neste tempo come-

D. Paulo não usa subterfúgios, nem mora cinqüenta anos de serviços prestados, repito, a
meias-paJavras. A cada passo de sua ora- todos nós, em especial a essa maioria silenciosa de
ção, transparece sua convicção de que Vla- crianças e velhos, de pobres e trabalhadores, de
do foi morto. Sua voz soa como uma acusa- presos e marginalizados, que constituem a maioria
ção direta: esquecida de quantos usufruem da quase totalidade

Não matarás. Quem matar, se entrega a da renda nacional.
si próprio nas mãos do Senhor da História e Mas, O. Paulo, vejo, perplexo, que se fala em
não será apenas maldito na memória dos ho- interromper a sua caminhada... Não·podemos con-
mens, mas tani>ém no julgamento de Deus. sentir que isso aconteça, pois a sua presença é hoje

...Na Catedral de São Paulo, O. Paulo tão importante quanto foi relevante no passado, pois
Evaristo Arns concluía sua oração clamando agora se trata de consolidar uma democracia que
por Justiça e com as palavras de compro- não pode ser o privilégio das minorias e sua palavra
misse e re.sponsabilidade para a multidão: não pode faltar para que, em uníssono, possamos

...Justiça que possa consubstanciar-se clamar por reformas, não as que se fazem para con-
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solidar privilégios, mas aquelas que promovam a da à categoria de Arquidiocese, em 7de junho de
inclusão dos excluídos e com isso a Justiça e a 1908.
Paz. D. Paulo Evaristo Ams é seu quinto Arcebispo,

Queira,.D. Paulo Evaristo Ams, receber as ho- desde 1Q de noverrt>ro de 1970, quando assumiu a Af- .
menagensdesta Câmara dos Deputados, que repre- quidiocese, e seu terceiro Cardeal, a partir de5 de mar-
senta o povo brasileiro na sua totalidade, pelos gran- ço de 1973, quando foi sagrado pelo Papa Paoo VI.
des serviços que V. RevrTJº. nosso Cardeal, nosso O Brasil da época era uma Nação tomada pelo
Bispo, prestou ao Brasil. (Palmas.) medo, dividida entre a valente resistência à tirania e

O SR. PRESIDENTE (José Unhares) - Conce- a repressão, cujos métodos de violênCia jamais inti-
do a palavra ao nobre Deputado Saraiva Felipe, que midaram D. Paulo Evaristo Ams. De tal forma in-
falará em nome do PMDB. ' fluenciou os acontecimentos da época, de tal forma

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Pro- deixou-se tomarpela dramaticidade daqueles instan-
nuncia óseguinte discurso.) - Sr. Presidente desta tes, que já se vai desde agora tomando árduo sepa~

sessão, nobre Deputado Hélio Bicudo, Srª-s e Srs. rar o que lhe seja o trabalho pastoral daquilo que lhe
Deputados, autoridades eclesiástiCàs presentes, tenha sido a dedicação extremada aos compatriotas
amigos e familiares, que saúdo na pessoa da minha em sofrimento, naqueles idos.
amiga e companheira de batalha na área de saúde, Homem de seu tempo, com a autoridade que
Drª- Zilda Arns, a tarefa de falar neste rtlomento, em lhe conferia uma vida santa, compreendendo a di-
nome até meu Partido, o PMDB, é uma tarefa praze- mensão multifacetada de seu múnus, dentro dalgre-
rosa, ainda que nada fácil. ja Católica, no Brasil de graves conturbações políti-

Decorridos cinqüenta anos da ordenação sa- cas, o Cardeal foi incansável: protestou, denunciou
cerdotal de D. Paulo Evaristo Arns, há tanto a rela- e, quando preciso, arrostou. Sempre que a vida hu-:-
tar, tantos gestos a enaltecer e motivos para home- mana estava sob a ameaça da ira cega da ditadurà;
nageá-Io, que a dificuldade não está no dizer. Con- apelou à última fronteira do bom senso que, obstina-
siste muito mais no ·escolher. De que tratar aqui? O do, teimava em descobrir nos detentores do poder.
que incluir em nossa homenagem, e o que deixar de Foi um papel lendário. Para entendê-Io' será'
parte, pelas exigências de tempo, seM tantos e tão preciso recordar episódios como a reunião de Bro-
ricos episódios por ele protagonizados, ao longo da dósqui, em 1972, quando ocupava o cargo de Presi-
vida obstinada, repleta de exemplos de fé cristã e de dente Regional da CNBB; a criação, em 1973, da
concemência, corno cidadão? Sucede uma longa Comissão de Justiça e Paz; a reunião do episcopa-
resposta: o espírito engrandecido, a cultura religiosa, do paulista, em ltaici, de onde foi lançado o doeu-
a profissão coerente de princípios, sempre à busca mento denominado Não Oprimas Teu Irmão; a parti-
da justiça, da paz, do respeito, da felicidade do pró- cipação na Conferência Episcopal Latino-Americana
ximo. - CELAM, em Puebla, no México, para a qual levou

A lógica do Pai determina supostas coincidên- denúncia da repressão à Igreja, no Brasil, relatando
cias - e digo supostas, porque também as coinci- os aspectos da evangelização e suas dificuldades,
dência nada são, além da vontade divina manifesta- num regime em que era visto com desconfiança tudo
da a seu tempo. E as coincidências, corno dizia, são o que pudesse, na ótica prepotente do Governo, ser
instigantes: a Arquidiocese de São Paulo, comerno- contrário a suas idéias.
rando junto com o Brasil esses cinqüenta anos de O apoio do Cardeal-Arcebispo de São Paulo foi
ordenação de D. Paulo Evaristo Ams, está ainda em decisivo no desenvolvimento das comunidades ecle-
festa pelo jubileu de prata do Cardeal Arns, à frente siais de base; no fortalecimento da unicidade sindi-
da Arquidiocese, e, mais, pela passagem dos duzen- cal, como força de pressão legítima contra as injusti-
tos e cinqüenta anos de sua criação. ças i'lfligidas às classes trabalhadoras; na defesa do

Este é um marco repleto não apenas de religio- direito de greve e da negociação direta entre patrões
sidade, mas de sentido histórico, que remete ao ano e empregados. Valeram-lhe daí agravos não raro in-
de 1745. Dom João V, usando dos privilégios. en~o solentes, desabridas manifestações de intolerância a
em vigor acerca do padroado, que lhe permitiám ar- que pagou com a moeda da palavra apascentadora,
bitrar quanto a novas dioceses, cria, por decreto ré- nem por isso menos firme ou menos severa, nem
gio, as Dioceses de São Paulo e de Mariana, assim por isso concessiva. Foi então que divulgou o docu-
corno as prelazias de Goiás e de Cuiabá Por Bula mento A Igreja e as Manifestações Populares, subs-
do Papa São Pio, a Diocese de São Paulo foi eleva- crito pelos bispos de São Paulo, reafirmando o direi-
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to do clero de estar presente ao lado dos mais·hu- 1995 a 1998, sempre sob o lema: De esperança em
mildes e desprotegidos. esperança.

Sobre as acusações de ingerência excessiva O sentido evangelizador da obra de D. Arns,
em temas considerados não evangélicos, dizia que srªs e Srs. Deputados, não está presente apenas no
defendia sobretudo o direito à paz e lutava por aju- trabalho arquidiocesano. Há um alentado conjunto
dar os brasileiros a realizarem o sonho da dignidade, de quarenta.e oito livros, que constituem para nós,
independentemente de classe e nível socioeconômi- ovelhas do rebanho de Deus, um legado valioso de
co. sua religiosidade, cujo pendor desde muito cedo foi

Assim, muito além doqu~ se poderia supor, o percebido. Com profundos conhecimentos dá Histó-
papel de crítico do arbítrio estava impregnado das Ii- ria e Teologia e graças à permanente preocupação
ções de Cristo: o amor ao próximo, a prática do com o seu tempo, acumulou uma cultura humanísti-
bem, a opção pelos necessitados. Em nenhum ins- ca imensa, no decorrer da vida, que só fez poreno-
tante apartou-se desse desiderato. Preponderou brecer-Ihe o;sacerdócio. Freqüentou a Sorbonne, .
sempre, em D. Paulo Evaristo Arns, o pastor. E,se onde se laureou em Línguas Clássicas e em Patrísti-
houve quem o impelisse-a agir de forma tão obstina- ca, a Ciência que tem por objeto o estudo dadoutri-
da, indômita, inarredável mesmo, em defesa da na dos Santos Padres. Foi mais longe do que lhe
maioria oprimida, esta foi a sociedade brasileira, as exigiam asf!,Jnções clericais: poucos sabem que,
elites insensíveis à pobreza, fomos todos nós, com a1émde se dedicar à fé católica, exerceu a docência
nossos preconceitos, com as mazelas que fizemos e o jornalismo profissional.
por criar e agravar. D. Paulo Evaristo Ams é, Sr. Presidente, no-

A proximidade do século XXI nos enseja nova bres colegas, um líder, na plenitude do termo. Líder
determinação, frente à insolvência social do Estado que exorta, que comove, que ama, que busca e traz
brasileiro. Compete, sim, à Igreja esclarecida lutar esperança.
por mudanças que transformem o submundo em um Estejamos, todos desta Casa, sobre quem
mundo adequado à vida, onde haja, para todos os pesa hoje a responsabilidade de mudar o País, ins-
cidadãos deste País fantástico, em suas contradiçõ- pirados sempre no exemplo edificante que nos dá
es, meios físicos de terem saúde, segurança, educa- nosso homenageado, de coragem, de altruísmo, de
ção, habitação, saneamento, trabalho e, sobretudo, integridade, de bondade, de civismo e de amor obs-
liberdade. São pressupostos do desenvolvimento re- tinado.
Iigioso consciente. Ouço o nobre Deputado Elias Abrahão.

O que é a tarefa da condução do povo de O Sr. Elias AbrahAo - É um prazer neste ins-
Deus, em meio ao infortúnio? Como Sua Eminência tante, D. Paulo. lhe dirigir a palavra. E o faço numa
vem tratando os problemas espirituais de seu reba- dupla condição: como integrante do PMDB desta
nho? Casa, num mandato recente, e como Pastor da Igre-

D. Ams redesenhou a Arquidiocese. Com a ja Presbiteriana do Brasil há trinta anos. Preciso tra-
criação de novas Regiões Episcopais, dinamizou a zer nesta hora, acrescentando a esse fantástico dos-
ação colegiada, realizou amplo projeto de pastoral siê de sua vida, muito bem elaborado. um testemu-
urbana, com vistas a atender a periferia da capital, nho, quem sabe teológico, pastoral, de alguém que
com sua legião de migrantes, afogada em muitos neste instante pretensiosamente diz que é um cole-
problemas, mas sem nenhuma solução - crescimen- ga seu de caminhada. Para nós, V.Revma, conse-
to demográfico desordenado, miséria, doenças, de- guir colocar com muita propriedade dois predicados
semprego, delinqüência. Nesses vinte e cinco anos, fundamentais da vida cristã: combina de maneira ím-
nosso Cardeal criou quarenta e três paróquias, in- par a sua indignação profética com a mansidão
centivou e apoiou o surgimento de mais de 2.000 co- apostólica. Esses dois predicados possui uma pes-
munidades de base, particularmente nas Dioceses soa que tem a cabeça e o coração colocados lado a
de São Miguel, Osasco, Campo lim~ e Santo Ama- lado no exercício de uma vida pastoral, e que nes-
ro, além das regiões de Belém e Brasilândia. , ses cinqüenta anos deixa atrás de si pegadas de

As pastorais são estabelecidas nos moldes da dignidade e de honradez apostólicas. Sua indigna-
CNBB. A cada dois anos, redefinem-se prioridapes e ção profética se fez ouvir neste País e fora dele du-
objetivos, de sorte a se garantirem eficiência e uni- rante tantas vezes; sua mansidão pastoral tem sido,
dade na ação evangelizadora. Hoje, a Arquidiocese para todos.nós, algo extremamente n-ª-º_~nas elo-
está em seu sétimo plano, válido para o período de giável, mas imitável. Deixo aqui meu testemunho de
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pastor presbiteriano, paulista, que mora no Paraná O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Sem revi-
hã quase trinta anos. Foi com outro companheiro, são do orador.) - Sr. Presidente, autoridades civis e
Pastor Jaime Wright, que colocou uma das grandes eclesiásticas presentes, meus caríssimos colegas
obras de denúncia profética de um momento terrível Deputados e Deputadas, esta é uma homenagem
da história deste País. Receba portanto, em meu especial à famnia de D. J:>aulo Evaristo Ams. Elejo
nome, em nome da igreja que represento, meu afe- um amigo especial da falTIília, meu vizinho de gabi-
tuoso abraço. Há súplicas neste instante, através do nete, o Deputado Flávio Arns. Quero saudar também
aparte que meu é bondosamente concedido; que as pessoas que aqui espontaneamentl?) vieram parti-
Deus continue e marcar sua vida de gestos tão no- cipar desta homenagem não só justa, mas carrega-
bres, tão sérios, que a Igreja Cristã tenha, em sua da de muitos sentimentos e que percorre um capítu-
vida, algo em que se inspirar. Que Deus o abençoe. lo forte da História deste País.
(Palmas.) Os oradores que nos precederam falaram mui-

Ó SR. SARAIVA FELIPE - Agradeço o aparte to bem, mas eu gostaria agora, D. Paulo, de !alar um
e o _depoimento feito ao meu companheiro Elias pouco da sua alma, ?aqueles recessos íntimos do
Abrahão do PMDB do Paraná profundo do seu própno ser.

En~errando ~inhas palavras, D. Paulo, gosta- '. Há uma fr~se sua que me co~veu a vida in~
ria de que V. Revma levasse o respeito, a admira- telra. Salvar ~ Vida de alguém é viver duas vezes,
ção, não apenas desta Casa, do Congresso Nacio- salvar dez é vlve~ dez v~ze~~ .
nal, mas do meu partido, o PMDB, que hã muitos . É essa a Singela J~tiflcativa de D. Paulo Eva-
anos vem partilhando da luta pela redemocratização nsto Ams, ~ard~a1-Arceblspo de São Paulo, para o
e, mais do que isso, pelo avanço da democracia no fervor e ~ dlsposl~o de sua luta contra os desman-
Brasil no sentido do desenvolvimento e da melhoria dos da ditadura m,.htar, e qu~ lhe valeu, de um lado,
das condições sociais do povo brasileiro. amargas pers~guições e dlssa~ores, enquan~ de

U ab D P I (P I ) outro lhe granjeava o reconhecimento e a gratidão
m raço, . au o. a mas. de todo o povo brasileiro.

Durante o ~iscurso do Sr. SarljUva FeJi- Se se quisesse resumir o exemplo de sua obra
pe, ~ Sr. José Unhares,.§ 2Q do a~/go 18 do em palavras, as mais adequadas seriam: solidarie-
Regimento Interno o deixa a cadeira da pre- dade, mansidão e firmeza. Figura serena, manso fa-
sid{mcia, que é ocupado pelo Sr. Hélio Bicu- lar e olhos bondosos escondiam insuspeita rigidez e
do, § 29. do artigo 18 do Regimento Interno. destemor, capazes de desafiar os generais do auto-

O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Antes de ritarismo, para admoestá-los contra os crimes que
pa~ar a palavra ao próximo orador inscrito, anuncio em seu nome e sob sua responsabilidade se pratica-
que estão presentes as irmãs de D. Paulo, Innã Ma- vamo
ria Helena Arns e DF-. Zilda Ams. Também estão Caluniado pelo maniqueísmo do regime castren-
presentes o Rev. Jaime Wright, Coordenador do se, adquiriu uma reputação de radical que absoluta-
Projeto Brasil: Nunca Mais, justamente com D. Paulo mente não corresponde à verdade. sua intransigência
Evaristo Arns; a SI'ª- Stella Kuhlmann, Primeira Pro- era a santa intransigência: a que defende a vida, os di-
motora do Estado de São Paulo, atualmente atuan- reitos humanos e a liberdade. Nada mais fez, assim,
do no Tribunal Militar; a Srª- Yvone Bezerra de Mello, do que seguir os passos de Cristo, que também foi in-
do Centro Brasileiro de Defesa da Criança e do Ado- transigente em seu tempo, e até a morte.
lescente do Rio de Janeiro; o Sr. Luiz Antônio Mar- Jamais D. Paulo incentivou, no entanto, a luta
rey, Procurador da Justiça e membro do Conselho armada. Não defendia a violência, não a aprovava,
Superior do Ministério Público de São Paulo; Srª- Ma- coonestava ou patrocinava. Limitou-se a consolar
ria Ignês Rocha Bierrenbach, Presidente do Conse- suas vítimas, tentando atenuar-lhe os efeitos. foi re-
lho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu- volucionário, sim, como ainda é, se isso significa
mana de São Paulo; O Sr. Cândido Vaccareza, Se- cumprir, em todas as suas conseqiiencias, os man-
cretário-Geral do Partido dos Trabalhadores, e o Sr. damentos evangélicos do amor ao próximo e da ca-
Caio Ferraz, Presidente da Casa da Paz do Rio de ridade pelos excluídos.
Janeiro. A síntese daquele fragmento obscuro de nosso

O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Concedo passado encontra-se no livro-denúncia Brasil: Tor-
a palavra ao próximo orador inscrito, ilustre Deputa- tura, Nunca Mais, libelo que se perpetuará na histó-
do José Unhares, que falará em nome do PPB ria como advertência constante, e que lhe valeu o
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reconhecimento internacional, de que dá conta a in- respeito ao pobre, ao qual se junta definitivamente o
dicação, em 1989, para o Prêmio Nobel da Paz.' Cristo, fonte de qualquer esperança duradoura.

Os falsos cordeiros de outrora, que hoje, despi- Trabalhando, em nome desse lema, para sal-
dos de suas antigas peles, tomaram o poder apenas var as milhares de vidas hoje ameaçadas pela misé-
para resgatarem, na prática, a indiferença tecnocráti- ria, estaremos também multiplicando nossas pró-
ca que· tanto condenavam nos lobos fardados, de prias vidas, e com elas as lições tiradas de seu
protegidos tornaram-se alvo de suas exortações. O exemplo fecundo. Parabéns, D. Paulo Evaristo Arns!
pastor que antes os defendia, quando perseguidos e (Palmas.)
torturados, critica-lhes agora a mudança de paradig- O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Desejo
mas, a repetição das medidas excludentes, a ênfase registrar a presença do Exrnº- Sr. Procurador-Geral
no econômico, em detrimento do social; reprova-lhes da República, Dr. Geraldo Brindeiro.
o adiamento de soluções para a miséria, cada vez O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Concedo
mais aguda, para a violência contra os pobres, os a palavra ao ilustre Deputado Flávio Arns, que se
extermínios de menores, as chacinas de presidiá- pronunciará em nome do seu Partido, o PSDB. .
rios, as perseguições de trabalhadores. sem terr~; O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB-PR. Sem revisão
censura-lhes. o perpetuar desnec~áno do sof~- do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Hélio Bicudo,
mento de mUitos, em nome ~a estabilidade econôml- srªs e Srs. Deputados, autoridades presentes, se-
ca de que poucos se beneficiam. nhores convidados, querido tio, D. Paulo Evaristo

Quem teria mudado: o pastor ou as ovelhas? Ams, este nosso pronunciamento, em nome do
Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que fo- PSDB, neste momento solene, vai carregado da for-
ram apenas as circunstâncias, e, com elas, os crité- ça dos laços de sangue e da cidadania. A trajetória
rios daqueles homens cujo norte não vai mais além de D. Paulo enche de orgulho toda a sua numerosa
do que os anos desta vida, terrena, que passa. família como orgulha a história de uma povo. Estes

O descortino do homem de espírito, no entan- dois pólos da sua personalidade são marcados pela
to, por maior, fá-lo desprezar o chamamento do ca- ternura e acolhida, e pela vocação pelo serviço. Am-
suísrno. Fitando horizontes eternos, torna-se mais bos se fundamentam numa profunda compreensão
fácil· manter a coerência, qualquer que seja a evolu- da pessoa humana, da sua grandeza e dignidade, e
ção dos acontecimentos. Essa a principal distinção todas as pessoas, sem qualquer exclusão ou discri-
entre o idealista e o materialista. minação. A vida de D. Paulo sempre aponta para a

Nesses 74 anos de vida, 50 dedicados ao sa- filiação comum de toda criatura, de um Deus/Pai,
cerdócio, o ideal de D. Paulo Evaristo Arns nunca se solícito, zeloso, e também extremamente preocu-
alterou: foi sempre a solidariedade. O dever cristão pado com a realização de toda a pessoa, com o de-
de profetizar e advertir cumpriu, no ápice da ditadu- senvolvimento de todas as potencialidades coloca-
ra, instituindo a Comissão de Justiça e Paz, destina- das em cada ser, com o bom êxito de toda existên-
da à denúncia dos abusos do Estado; renova-o hoje, cia humana.
firme em seu papel de combatente da iniqüidade, Diríamos que uma direção tem iluminado os
condenando a restauração apenas parcial da Iiber- passos da vida de Dom Paulo: ajudar todos os ho-
dade, no Brasil, porque a democracia política não se mens dos nossos tempos, quer os que crêem em
fez acompanhar da redenção da miséria, da violên- Deus, quer os que não o admitem explicitamente;
cia, da tome, da doença e da ignorância. ajudar os homens a perceber com mais clareza sua

Em 1995, além dos 250 anos da criação da vocação integral; ajudá-los a construir um mundo de
Diocese de São Paulo, celebramos os 50 anos de acordo com a dignidade do homem, a aspirar uma
ordenação sacerdotal de D. Paulo e os 25 anos de fratemidade universal e a corresponder, sob o impul-
sua designação como Arcebispo de São Paulo. A so do amor, com esforço generoso e comunitário, às
conjunção de datas tão significativas merece desta- exigências urgentes de nossa época. O eixo de toda
car-se nesta Casa, acostumada a reverenciar, em a reflexão e ação é o homem, considerado em sua
nome da Nação brasileira, os filhos que lhe sobres- unidade e totalidade, corpo e alma, coração e cons-
saem. ciência, inteligência e vontade. É a pessoa humana

Destarte, em homenagem a essa figura singu- que deve ser salva. É a sociedade humana que
lar de cidadão e pastor, vale recordar a mensagem deve ser renovada.
de Natal com que, em 1988, D. Paulo afirmava a De acordo com a sentença quase concorde
certeza de que a alma do Brasil há de renascer do dos crentes e não-erentes, todas as coisas existen-
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tes na terra são direcionadas ao homem como o seu da República, Reverendo Jaime Wright, companhei-
centro e ponto culminante. ro de D. Paulo na empreitada do Projeto Brasil: Tor-

Assim, na luta por justiça social, a vida de D. tura Nunca Mais, irmão do Deputado Paulo Stuart
Paulo é uma expressão concreta na sua crença no Wright, um dos desaparecidos que, ontem, através
homem. Se é o homem este centro, que a ele sirvam de uma lei, finalmente assinada pelo Presidente da
todas as coisas e se voltem todas as ações coleti- República, foi reconhecido como vítima da violência
vas, particulares ou públicas. A ordenação justa de do Estado no período da ditadura militar.
uma sociedade supõe esta hierarquia de valores e Infelizmente, há pouco,{teve que se retirar D.
deve motivar a luta de todos pelos acesso de todos Eunice Paiva, viúva do ex-Deputado Federal Rubens
os seus filhos aos bens fundamentais que possibili- Paiva, vítima da ditadura militar. Também encon-
tam uma existência digna. tram-se presentes o Sr. Toga Meirelles Neto, do

D. Paulo sempre nos mostra a maravilhosa e Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, tam-
necessária conciliação entre a esperança transce- bém representando a Comissão Nacional de Fami-
dental do cristão e o seu engajamento na construção Iiares de Mortos e Desaparecidos Políticos; Yvonne
do temporal. Os cristãos, peregrinando para a cida- Bezerra de Mello, defensora das mães de Acari e
de celeste, devem procurar e saborear as coisas do das vítimas da Candelária, sobretudo do Wagner,
alto. Isto, contudo, longe de diminuir, antes aumenta testemunha que está sendo procurada até hoje pe-
a importância da missão que eles têm de desempe- los que mataram aquelas crianças, na Candelária;
nhar juntamente com todos os homens na constru- Dr. Luiz Antônio Alves; Sr!!. Margarida Genevois, da
ção de um mundo mais humano. Comissão de Justiça e Paz de São Paulo; DI'ª- Maria

Esta Câmara dos Deputados, representando Ignês Rocha Bierrenbach, Presidente do Conselho
os sentimentos de todo um povo, tem hoje, diante Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
dos seus olhos, um homem de fé, um homem de de São Paulo, companheiras históricas de D. Paulo
oração, um profeta de seu povo. Muitas vezes in- Evaristo Arns; SI'ª- Stella Kuhlmann, que hoje rece-
compreendido, como todos os profetas; um homem beu um prêmio muitç> justo como promotora que
muito amado e reconhecido por todos aqueles que combate a omissão da Justiça Militar em casos de
sentiram na voz de D. Paulo a sua voz e, na ação de crimes cometidos por policiais militares, como é o
D. Paulo, a sua possibilidade de conquistar direitos caso do Carandiru; ex-Deputada Irma Passoni; ex-
fundamentais. Estes longos anos de vida sacerdotal Deputado Sidney Miguel; representantes de organi-
e episcopal de D. Paulo dignificam os cidadãos Ii- zações como Fé e Alegria, Movimento Nacional de
vres e conscientes deste País, dignificam a Igreja, e Meninos de Rua, Movimento dos Sem-Terra, CON-
são um exemplo vivopara as novas gerações. TAG; Cândido Vaccareza, da Direção-Gera/ do PT,

Nós, Dom Paulo, os seus irmão de sangue, e demais Deputadas e Deputados presentes, o PT
nos unimos aos seus irmãos de cidadania para fes- está plenamente representado pelo depoimento do
tejar tão significativa celebração. Que o Senhor da Deputado Hélio Bicudo, que é um orgulho para o
Vida o conserve e o anime, querido tio D.Paulo, a nosso partido e para esta Casa, grande jurista e Par-
prosseguir a escrever esta história tão plena de ex- lamentar, incansável lutador pelos direitos humanos,
pressão de humanidade e de sentido. Obrigado. conhecido e reconhecido mundialmente e que, hoje,
(Palmas.) preside esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Desejo Vimos também pelos depoimentos do PMDB e
comunicar a presença dos ilustres Líderes Inocêncio PTB que D. Paulo Evaristo Ams ultrapassa as dife-
Oliveira, Michel Temer, Jaques Wagner, Arnaldo renças partidárias, religiosas e de classes.
Madeira e José Aníbal. Enquanto Presidente da Comissão dos Direitos

Em continuação, passo a palavra ao ilustre De- Humanos, queria trazer algumas palavras, também
putado Nilmário Miranda, que falará pelo PT. como o ex-preso político lá da Praça Tiradentes, do

O SR. NILMARIO MIRANDA (PT - MG. Sem Carandiru, do Hipódromo, do DOI-CODI, da Tutóia,
revisão do orador.) - Caríssimo D. Paulo Evaristo do DOPS. Ali aprendi o valor dos direitos humanos,
Arns, homenageado nesta sessão histórica, irmã muito pela presença constante, espiritual de V. Rev-
Maria Helena, D. Zilda, familiares de D. Evaristo, De- ma. em nosso meio. Éramos uns socialistas meio in-
putado Flávio Arns, seu sobrinho e nosso bom com- gênuos, achávamos que os direitos e a liberdade vi-
panheiro, caríssimos D. José Freire Falcão e D. Ge- riam depois da revolução. Ali aprendi que não. Os
raldo Ávila, Dr. Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral direitos humanos a pessoa adquire quando nasce,
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depois vigem pelo resto da vida e até depois da 1OOr- dele, gostaria de homenagear D. Pulo nesses seus
te - estamos agora lutando pelos direitos dos fami- cinqüenta anos de vida sacerdotal e a metade, ou
Iiares dos desaparecidos políticos. Ali, D. Paulo de- mais, de episcopado. D. Paulo, V. Exª- Revmª mere-
fendia a todos. Pouco importava se as pessoas fos- ce que esta Casa o homenegeie e merece, principal-
sem egressas de organizações de luta armada ou mente, que através da sua pessoa, sejam homena-
não. Todos combatiam a ditadura, a tirania, que D. geados hoje milhões de brasileiros, ou talvez da sua
Paulo condenava como um regime intrinsecamente pessoa, talvez dezenas de milhares de líderes da
ruim, uma vez que ele ofendia a pessoa humana, periferia, líderes sindicais e do majistério. Enfim, V.
não respeitava os seus valores fundamentais. E não Exª Revmª foi o professor de vida de inúmeros luta-
só no Brasil - como o Deputado Hélio Bicudo disse dores de hoje por justiça, por direitos, por fraternida-
aqui. Com a organização do clamor, D. Paulo foi o de, por - eu sempre digo - dignidade mínima de
anjo da guarda de todos os perseguidos no conti- vida. Quero dar-lhe os parabéns, hoje, e quero refor-
nente. Na Argentina houve quase 30 mil mortos e çar essa faceta que o Deputado Nilmário Miranda re-
desaparecidos. Tivemos o drama das crianças desa- cordou: acabado o problema dos presos e persegui-
parecidas, cuja causa D. Paulo abraçou também; os dos políticos, V. Exª- Revmª dirigiu-se a toda a sorte
chilenos, submetidos a uma ditadura feroz; os uru- de excluídos e empobrecidos, desta Nação e do
guaios, paraguaios e bolivianos, enfim, todos aque- mundo. ,.
les que foram perseguidos nos anos da barbárie dos Portanto, reitero o 'meu preito de gratidão, de
regimes de exceção. homenagem e satisfação, neste dia em que esta Câ-

Quando a ditadura acabou, D. Paulo Evaristo mara, em nome de todo o povo brasileiro, presta-lhe
Ams voltou toda a sua bondade para os milhões de as mais justas e merecidas homenagens. (Palmas.)
brasileiros torturáveis - muita gente admite que a O SR. NILMÁRIO MIRANDA - Obrigado, De-
tortura é válida -, os trinta e poucos milhões de ex- putado Padre Roque.
cluídos q~e podem, a qualquer momento, ser presos O Sr. Tilden Santiago - Concede-me um
de forma Ilegal, torturados, executados e que podem aparte nobre Deputado Nilmário Miranda?
d~saparecer. Vol~u-se para a m~lti~ão de milhões e ÓSR. NILMÁRIO MIRANDA - Com prazer,
milhões de suspeitos, todos brasileiros: ?S ~rancos, Deputado Tilden Santiago.
os pobres - que moram em morros e penfenas -, os .. .
negros, os sem-terra, os sem-teto, as mulheres e O Sr. TJI~n Santiago - O Pe. José Lmhare~ e
crianças marginalizadas os desprezados presidiá- o Pe. Roque Já fizeram. o uso da p~lavr~. Acredito
rios' que todos aqueles que viveram o mlnlsténo sacerdo-

. . ., tal ou vivem não podem deixar de fazer o uso da pa-
. Amd~ agor~, quando 1?' ~nunc'ado que recebe- lavra nesta sessão solene, mesmo que o façam

na o P~êmlo NaCional de Direitos Humanos, D. Pau- como Deputado. Acho que foi muito oportuna a ini-
lo Evansto Arns chamo~ a atençã? para os desem- ciativa do companheiro e colega Hélio Bicudo pela
pregados; alertou o Pais e o Presidente para o de- realização desta sessão. Gostaria de me somar às
semprego, para o que é para um ser humano o de- palavras do companheiro Nilmário Miranda e dos de-
semprego e a exclusão. mais que já se pronunciaram. Mas quero fazer dois

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Padre reconhecimentos nesta sessão em homenagem a D.
Roque. Paulo Evaristo Arns. Em primeiro lugar, embora não

O Sr. Padre Roque - Agradeço o aparte con- tenha sido seu aluno de Teologia, embora a Diocese
cedido pelo nobre Deputado Nilmário Miranda. Gos- de S. Exª- RevrrJ'! seja a de São Paulo, somos muitos
taria de, neste instante, recordar uma outra faceta aqueles que nos sentimos ovelhas de sua palavra,
de D. Paulo Evaristo, a qual acho importante que de sua meditação, de sua reflexão, sobretudo nós
seja lembrada hoje, nesta Casa. D. Paulo Evaristo tentamos viver e sintetizar a fé e a política. Acho que
foi professor de Teologia, mas acredito que foi pro- V. Exª RevrrJ'! D. Paulo é um cardeal, um bispo, um
fessor de vida de gerações de brasileiros. Quero di- sucessor dos apóstolos, que sabe, a partir da sua
zer, neste instante, que nasci, cresci para o sacercló- meditação, da sua reflexão, escrever e falar de uma
cio e para a ação em favor dos empobrecidos a par- vivência concretizada. E nós, políticos que tentamos
tir dos ensinamentos e do exemplo de D. Paulo Eva- viver a fé no contexto da política, que tentamos puri-
risto, e tenho certeza de que, neste Brasil, são in- ficar as nossas ações políticas, pela exigência da fé,
contáveis os seus discípulos. Então, como mestre mas que também tentamos viver uma fé mais adulta
que ensinou a todos aqueles que vieram depois e purificada pela exigênc'a na luta social e na luta
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política, encontramos sempre em seus lábios uma pacificamente discutir as suas reivindicações, que
palavra bastante segura e firme. Então, em primeiro eram as igrejas. Quando precisávamos de um socor-
lugar, deixo meu agradecimento por V. Exª Revmª ro, no âmbito do ABC Paulista, costumávamos pro-
ser o pastor que é, não só em São Paulo, e uma pa- curar D. Cláudio Humes, que prontamente nos aten-
lavra que tem a unção da fraternura. Se eu fosse dia em todas as nossas necessidades. Às vezes, era
procurar no dicionário uma palavra para simbolizar a preciso procurar alguém fora do ABC paulista, no
caminhada, a trajetória história de V. Exmª Revmª, âmbito do Governo Federal, e corríamos para São
já descrita pelo Deputado Hélio Bicudo, eu diria que Paulo, procurando D. Evaristo Ams, a fim de que
é a fratemura, que cabe tão bem franciscano. Talvez nos ajudasse a resolver aqueles conflitos. Deixo, de
essa palavra nem exista no dicionário, mas nós a público, o agradecimento dos metalúrgicos, princi-
acrescentaríamos. A espiritualidade que V. Exª palmente os do ABC, que tiveram na pessoa de D.
Revmª nos passa é esta: a fé engajadà na vida e en- Paulo Evaristo Ams um amigo, irmão, na ajuda para
gajada, para nós, na política. Em segundo lugar, dei- resolver os nossos problemas. Muito obrigado, D.
xo meu agradecimento a V. Exª Revmª por ter sido Paulo Evaristo Arns. (Palmas.)
um Bispo e um Cardeal profeta. E senti isso no fun- O Sr. Pedro Wilson - Deputado Nilmário Mi-
do do DOI-CODI, no fundo do DOPS, como o com- randa, V. Exª me concede um aparte?
panhEiro Nilmário Miranda.. E sentia muito orgulho, O SR. NILMÁRIO MIRANDA - Concedo o
como cristã~, de ver marxistas reconhecerem o pa- aparte a V. Exª, Deputado Pedro Wilson, coordena-
~el de V. Ex- Revmª por gente que tem sede de jUS- dor do Movimento Nacional dos Direitos Humanos.
tlça. Lembro-me do consolo que era para nós, no . . .
fundo das celas, saber que havia um Bispo, em São O Sr. Pe.dro Wilson - Deputado Hélio BI~ud?,
Paulo, que se virava, que ia atrás dos oficiais, para D. Paulo Evansto Arns, estou ~h~an?o de G?lâ~la
tentar aliviar a dor de quantos sofriam. A dimensão e trago o abraço de Dom Antômo Ribeiro de Oliveira:
do Cristo-Profeta foi muito forte e se repetia na cami- sucessor de D. Fe~a~do, que, como V. Re~ma., fOI
nhada de V. Ex-ª Revmª Gostaria de terminar dizen- um lutador pelos direitos humanos ,no Brasil. :am-
do que continue a ser esse Paulo de Tarso que traz, bém t~a~smito a saudação do MOVimento NaCional
no coração, a visão de Damasco; continue a ser dos Direitos Humano?, q,ue entre.gou a V: ~evma.,
esse caminheiro, esse apóstolo. Pe. José Unhares no Teatro Tuc~, o pnmelr~ prêmiO do~ ?Ireltos hu-
tem razão: V. Exª Revmª é um revolucionário no manos do Movl,mento NaCional dos Direitos Hu~a-
sentido profundo do termo. Vamos dizer a verdade: nos, uma orgamzação não-govername~tal que mUito
ao encaminharmos a história da Igreja, nos ambien- tem lutado. Para nós é uma honr~ mUito ~rande es-
tes eclesiásticos cardinalistas, nem sempre surgem tare,:" na mesa. desta seS?ã~ dOIS premiados pelo
revolucionários. O maior elogio que poderia ter sido Movlme.nto NaCional dos Direitos Hu,:"an~s, D. Pau-
feito a V. Ex-ª Revmª nesta sessão está nas palavras lo Evansto Arns e o Deputado ~éllo BICudo. São
do nosso colega e companheiro, Pe. José Unhares, pessoas que estão presentes, hOj~, porque, no pas-
um revolucionário no sentido profundo do termo. s~do, compromete~am-se com a v~da. O. nosso lema
Aliás, uma tarefa de todo cristão. Parabéns e muito é. Em.defesa da,vlda e contra a Violência no ?8mpo
obrigado Dom Paulo Evaristo Arns. (Palmas.) e na ~Id~de. ASSim, trago a saud~ção do ~o~lmento

, dos Direitos Humanos e a da Igreja de GOIâma, para
a O SR. NIL~ÁRIO M~RANDA - Agradeço a V. que essa premiação, esses cinqüenta anos de vida

Ex-, Deputado Tdden Santiago, suas palavras. em defesa do Evangelho, esse episcopado, que V.
Com muita honra, concedo um aparte ao De- Revma. tão bem representa, possam servir à Igreja,

putado Jair Meneguelli. a todos os cristãos e a todos os homens de boa von-
O Sr. Jair Meneguelli - D. Paulo Evaristo tade no Brasil, na luta incessante pelos direitos hu-

Ams, eu também não poderia deixar de trazer aqui a manos, na luta incessante para que, o Brasil, que é
minha homenagem, muito mais relembrando quando um País rico, haja também um povo rico. A nossa
eu era dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de saudação e o nosso muito obrigado! (Palmas.)
São Bernardo do Campo, em Diadema, naqueles O SR. NILMÁRIO MIRANDA - D. Paulo, en-
momentos difíceis em que íamos às ruas para reivin- cerrando, quero lembrar que sua bondade não tem
dicar os nossos direitos. Estádios e sindicatos eram limites. Em 1989, quando dez militantes do Movi-
fechados lá no ABC Paulista, inclusive praças públi- mento de esquerda Revolucionário do Chile, sendo
cas, mas havia locais que jamais eram fechados, a 5 chilenos, 2 canadenses, 2 argentinos e 1 brasilei-
fim de que os trabalhadores pudessem se reunir e ro, num gesto politicamente equivocado, seqüestra-



Portanto, eminente D. Paulo, em meu nome,
em nome dos demais Líderes, possivelmente em
nome do Deputado José Aníbal, que me fez essa
sugestão, expresso esta nossa homenagem, a ho
menagem dos Líderes do Congresso Nacional, que
esperam que V. Exª Revlllª, sem embargo dos 50
anos de sacerdócio, continue por mais esse tempo
no sacerdócio vivo, porque no sacerdócio simbólico
V. Exª- Revlllªsempre continuará.

Tenho certeza de que a história brasileira, da
qui a 50, 100, 150 anos, estará sempre relembrando
aos alunos da democracia, aos alunos preservado
res dos direitos humanos, um exemplo que D. Paulo
Evaristo Arns deixou ao País.

Esta é a nossa homenagem a D. Paulo. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Como
Líder, concedo a palavra ao nobre Deputado Ino
cêncio Oliveira, pelo Bloco Parlamentar PFUPTB.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Hélio
Bicudo, meu caro D. Paulo Evaristo Arns, ouvi aqui
se falar de vida e de história.

O que é a vida? Porque não sabemos explicar,
devemos desesperar? A vida tem razão de ser vivi
da? Qual o destino do homem que tanto sofre e as
pira? Ele tem mesmo destino? Porque não sabemos
explicar a vida, devemos desesperar? Desesperar é
não compreender que nascemos não para lamentar,
mas para completar o que está faltando. Devemos
desesperar porque o mundo vive ameaçado pela
Guerra do Irã e Iraque, pelos conflitos da Bósnia?
Não, devemos discipliná-lo e organizá-lo para o nos
so bem e a nossa consumação.

Por isso, Dom Paulo Evaristo Ams, quando se
fala em vida, gostaria de prestar homenagem a V.
Exª Revlllª pela defesa da vida, em todos os seus
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ram O empresário Abílio Diniz para obter fundos para respeito à segurança pública. O Governador Franco
as causas em que acreditavam, D. Paulo foi lá nego- Montoro, em 1984, chamou-me para esta árdua tare-
ciar a saída de todos eles, protegéndo-os para que ta, enfrentar o problema da segurança pública no re-
não fossem mortos. S. Revma. pediu que eles não nascimento do Estado democrático, e eu, vizinho de
fossem torturados, mas o seu pedido não foi aceito. V. Exª- Revlllª na Avenida Indianópolis, quantas e
Mesmo sendo equivocado o gesto político dessas 10 quantas vezes saí de lá para ir à Cúria, a fim de con-
pessoas, elas foram duramente criticadas. D. Paulo versar com V. Exª' Revlllª, e recebia conselhos de
nunca mais as abandonou, ou seja, continua lutando um lado - que os adotei com absoluto sucesso - e
para que a motivação altruística desse gesto político de outro lado o auxílio permanente.
equivocado seja reconhecido, estendendo também Quantas e quantas vezes, nos conflitos de na-
seu manto de bondade sobre essas 10 pessoas que tureza social, V. Exª- Revmª auxiliava-me, na medida
estão presas no Carandiru. em que chamava líderes e os punha em contato co-

D. Paulo, quero transmitir a V. Revma. a nossa migo, para que evitássemos os confrontos desacon-
gratidão, o nosso carinho e a nossa amizade. (Pal- selháveis no ressurgimento de um Estado democrá-
mas.) tico.

O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Antes de
conceder a palavra ao Deputado Michel Temer, lí
der do PMDB, gostaria de anunciar a presença dos
Deputados Luiz Carlos Santos e Aldo Rebelo, líde
res do Governo e do PCdoB, respectivamente.

Tem a palavra o Deputado Michel Temer, Líder
doPMDB.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Exrnº- Revrnº- D.
Paulo Evaristo Arns, estou pedindo a palavra, entre
outras razões, por sugestão do Líder José Aníbal.
Estávamos, D. Paulo Evaristo Arns, numa reunião,
tratando de uma questão nacional, que é o problema
da Previdência Social, quando fomos informados do
início desta sessão. Saíram de lá todos os Lídere, os
Deputados Inocêncio Oliveira, José Aníbal e Luiz
Carlos Santos, e o Vice-Líder Arnaldo Madeira, para
nos associarmos a esta homenagem.

Ao longo dos discursos que tenho aqui ouvido,
D. Paulo Evaristo Arns, verifico quantos discípulos
V. Exª Revlllª teve, discípulos de vida, discípulos na
área pública, discípulos do civismo de um grande
brasileiro que esteve preocupado com aquilo que é o
fundamento do Estado, isto é, o indivíduo e, espe
cialmente, os direitos desses indivíduos, os direitos
humanos de cada cidadão.

Para mim, D. Paulo Evaristo Arns, Sr. Presi
dente Hélio Bicudo, este é um exemplo renovado de
vida e de entusiasmo de vida na atividade pública.
Aqui, tal como os demais, vou talvez ter a ousadia
ou o privilégio de pretender incluir-me, D. Paulo Eva
risto Arns, dentre os seus discípulos. Para tanto, vou
prestar também um testemunho.

Sabe V. Exª Revlllª sabe o Presidente que,
quando o País começou a redemocratizar-se, fui
convocado - talvez até indadvertidamente pelo Go
vernador de então - para ocupar um cargo que dizia



D. Paulo Evaristo representa, portanto, essa
sabedoria divina: pastores que se dedicam tão-so
mente à evangelização do rebanho e aqueles que se
dedicam também a cuidar dos aspectos sociais liga
dos ao rebanho de Cristo.

Já sabemos que D. Paulo Evaristo, filho de ho
mem modesto, um marceneiro de Criciúma, Estado
de Santa Catarina, ajudou o próprio pai nos labores
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.. sentidos, pela defesa dos mais pobres, dos mais povo brasileiro, D. Paulo, e é uma honra estar aqui
oprimidos, dos mais necessitados, pela defesa in- podendo falar a V. Revma. (Palmas.)

~ transigente dos direitos humanos. O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Neste
E o que é a História? A História não existe por momento assumirá a Presidência da sessão o nobre

si mesma. São os homens que a fazem. O mundo Deputado Wilson Campos, Primeiro Secretário da
de amanhã será aquele pôr que nós, homens de Mesa Diretora da Câmara dos Deputadàs.
hoje, cônscios de nossa responsabilidade, tudo fize- Antes, porém, concedo a palavra ao Deputado
mos e pelo qual seremos responsáveis, responsabi- Paes Landim, que falará pelo Bloco Parlamen-
lidade.esta que nos induz a não fazer o perfeito, por- tar/PFL. ,
que perfeito só Deus, mas o melhor possível. Pôr O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI.) Exmo.
isso, D. Paulo, a História vai-lhe fazer justiça, porque Sr. Presidente da Câmara, em exercício, Deputado
V. Ex. Revmª fez, se não o perfeito, porque perfeito Wilson Campos, S. Revma. D. Paulo Evaristo Arns,
só Deus, mas o possível de suas grandes qualida- Cardeal-Arcebispo de São Paulo, S. Revma. D. José
des. Por isso, ao homenageá-Io~ quero homena- Freire Falcão, Arcebispo de Brasnia, srªs e Srs. De-
gear os 50 anos de sacerdócio, os 25 anos de putados, senhoras e senhores, o Partido da Frente
episcopado, os 250 anos de Arquidiocese de São Liberal havia designado outro ilustre colega de São
Paulo. Mais do que isso, quero homenagear a Paulo para saudar D. Evaristo. Contudo, devido a
Igreja Católica, às vezes incompreendida. Sou oa- um problema ligado a horários de avião, nosso cole-
tólico praticante, e quero homenagear aqui um ga não conseguiu chegar a tempo, e o Líder de meu
grande Arcebispo, como V. Exª Revmª, D. José partido, Deputado Inocêncio Oliveira, fez questão de
Freire Falcão, meu pároco. que, ainda que S. Exª se manifestasse pessoalmen-

Com muita honra, quero homenagear a nossa te, o Partido da Frente Liberal não deixasse de, for-
Igreja Católica, na figura de uma das mais eminen- malmente, registrar sua presença nas justas home-
tes pessoas, que é, sem sombra de dúvida, D. Paulo nagens que o eminente Deputado Hélio Bicudo re-
Evaristo Arns, apóstolo da vida e que a História vai- quereu, com justeza tributadas aos cinqüenta anos
lhe fazer justiça. de sacerdócio de D. Paulo.

Muito obrigado a V. Exª Revl'Tlª (Palmas.) Por singular circunstância, o autor do requeri-
O SR. PRESIDENTE (Hélio Bicudo) - Passo a mento, Deputado Hélio Bicudo, foi um dos que, ao

palavra ao ilustre Deputado Luiz Carlos Santos, na lado de D. Paulo Evaristo Arns, trabalharam em 00-
qualidade de Líder do Governo. fesa dos direitos humanos pela pacificação da famí-

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. lia brasileira.
Sem revisão do orador.) - Inicialmente, quero cum- Hélio Bicudo é uma das grandes figuras desta
primentar o Deputado Hélio Bicudo por essa iniciati- Casa. Ninguém melhor do que o ilustre Parlamentar
va, que tem apoio de todo o povo brasileiro. para propor a Sua Reverendíssima uma homena-

D. Paulo atingiu um patamar único, uma condi- gem dessa natureza em nome dos representantes
ção única. S. Revma. é hoje a grande referência na- do povo brasileiro.
cional, interpreta o sentimento e a consciência desta Os oradores que me antecederam já retrata-
Nação. Poucos homens conseguiram essa posição. ram muito bem a figura excepcional de D. Paulo
E toda nação precisa de um referencial. Evaristo Arns. Encarna V. Revmª aquela sabedoria

Lembraria Sobral Pinto, porque, num determi- eterna da Igreja, em cujo seio se irmanam todos no
nado momento da História brasileira, sempre se objetivo de fazer resplandecera mensagem de Cris-
olhava para Sobral Pinto, sempre em defesa dos to, mas a ótica pessoal, a ação do pastor revela
oprimidos, na luta contra a injustiça, um Dom Quixo- sempre traços próprios da personalidade de cada
te lutando permanentemente por um ideal. D. Paulo um.
hoje é essa referência. Para saber o que está errado
ou certo se olha para D. Paulo. É a consciência viva
desta Nação. É a bússola que indica o que está cer
to e o que está errado. S. Revma. conquistou isso
num ato de coragem, até de heroísmo, dedicou sua
vida toda à busca da verdade e a serviço da humani
dade.

Considero esta uma homenagem de todo o
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da vida dura no campo, e, por esforço próprio, na
sua obstinação alemã - outro aspecto singular 'dos
desígnios da Previdência Divina, porque havia todo
um contexto luterano cercando D. Evaristo Ams-,
optou pela Igreja Católica, fez cursos de teologia no
Brasil. E antes de se sagrar sacerdote estudou em
Paris, na Escola de Altos Estudos da Sorbonne.
Dentro da sua perspectiva religiosa, cristã, de um
doutor da Igreja, sua tese consagrada nos bancos
acadêmicos de Paris foi exatamente sobre São Jerô
nimo.

Ao falar de D. Evaristo, é de se lembrar de um
pequeno tratado de Spinoza. Quando fala de autori
dade religiosa e política, pergunta se a autoridade
religiosa seria apóstolo, profeta ou doutor. D. Evaris
to' reúne exatamente todas essas categorias essen
ciais que Spinoza retrata muito bem em um dos
seus livros. Mas quero destacar em D. Evaristo, já
por todos os oradores, exatamente um dos motivos
principais da homenagem requerida pelo eminente
Deputado Hélio Bicudo: sua luta em defesa dos di
reitos humanos e seu combate à violação desses di
reitos que, no regime' autoritário, lamentavelmente
aconteceu no País.

É de se registrar que ele foi o grande campeão
da luta dos direitos humanos nos momentos mais di
fíceis da vida republicana. E, quando impedido de vi
sitar os presos políticos, torturados, a sua coragem
nunca se arrefeceu. Disse claramente quanto à proi
bição em 1971, no Govemo Médici: neste País cris
tão, quando estão em jogo vidas humanas, aqueles
que de Deus receberam o múnus de pastor, sejam
impedidos de cumprir sua missão específica. Dom
Evaristo mostrava a sua perplexidade. Mas não foi
só a sua ação pessoal, pastoral. A própria ação dou
trinária, através do jomal O sao Paulo, que foi o
grande porta-voz dos direitos humanos nos momentos
mais difíceis no regime autoritário em nosso País.

Falar de Dom Paulo todos aqui já o fizeram e
retrataram vários aspectos da sua rica vida em ensi
namentos de sabedoria. Não precisaria me entender
- até porque fui designado agora, informalmente,
pelo Líder do partido, em razão da ausência do cole
ga - mas queria apenas ressaltar um aspecto subs
tancial em que os nossos historiadores, talvez, não
tenham ainda atentado para esse fato singular da
vida republicana.

I Quando o Presidente Jimmy Carter veio ao
Brasil - no momento mais difícil de incertezas políti
cas, e quando a política de respeito aos direitos hu
manos ainda tateava no Governo do Presidente Gei
sel-, fez questão de que, entre as autoridades que

desejaria visitar no Brasil, e dessa condição não
abriria mão, estivesse Dom Evaristo.

Ora, esse foi um fato fundamental na vida polí
tica do Brasil. Foi a homenagem do Presidente de
uma nação democrática, de 200 anos de luta demo
crática, dentro daquela concepção de Schlesinger
de que a democracia é um processo, ou seja, ela
nunca é perfeita, ela está sempre procurando melho
rar. Essa é a grande história dos Estados Unidos.
Jimmy Carter veio ao Brasil e simbolizou na visita a
Dom Evaristo Ams que os Estados Unidos, o Presi
dente da Nação mais forte do mundo, da Nação
mais comprometida, apesar de todos os seus erros,
mas a mais comprometida com valores da democra
cia, ericarnavana sua figura o respeito dos Estados
Unidos a sua luta e simbolizava nessa visita a Dom
Evaristo o repúdio do Governo americano às práti
cas terroristas. Além do mais, fez questão de convi
dar Dom Evaristo Arns que o acompanhasse em seu
carro até o aeroporto sinalizando ao Governo e ao
povo brasileiro que dava o seu apoio e o seu estímu
lo às lutas travadas por Dom Evaristo Arns.

Esse foi o grande processo desencadeador da
abertura política em nosso País. E Dom Evaristo
Ams prestou a nossa história esse papel fundamen
tai que o consagra como um dos grandes lutadores
pela pacificação do Brasil, pelo respeito aos direitos
humanos e pela reconquista do espaço democrático
em nossa sociedade.

Recordo-me de que, como membro do Conse
lho Editorial da Universidade de Brasília - e apesar
do momento difícil por que passava a Universidade,
à época do ex-Reitor José Carlos Azevedo -, para
espanto até de setores militares da época, fizemos
questão de publicar uma página, uma obra-prima de
Dom Evaristo Ams: a biografia de São Francisco. V.
Exª Rev~ é um grande franciscano.

Ao relembrar a figura de Dom Evaristo, exami
nar sua biografia, sua cultura, seu saber, sua capaci
dade de luta, sua coragem cívica e religiosa, suas
bênçãos divinas, recordo-me plenamente de um ver
so de Verlaine, porque é homem desta estirpe, esse
grande doutor da Igreja, em momento algum deixou
de lutar pelos direitos humanos, pela causa dos opri
midos e dos sofredores. V. Exª Rev~ pode repetir
com Verlaine: mon ame ceste la sagesse - minha
alma é a sabedoria!

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O Sr. Hélio Bicudo, § 2Q do art 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Cam
pos, 19. Secretário.
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Uma, pelo
Bloco Parlamentar PFLlPTB.

O SR. PAULO LIMA (Bloco/PFL - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrªS e
Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados instala
hoje 1,3sta S9SS30 solene para Gom~)!rIPr'-" OfljJu!Ílosa
inente dois superlativos eventos ~
decem a vida nô.cional: os 250 anos de '''··Ii·'')i''fjí'j~~

Arquidiocese da Cidade de São Paulo E' GS 50 anos
de sacerdócio de D. Paulo Evaristo Arns, seu emi
nentíssimo Cardeal-Arcebispo, que há 25 anos pre
side com inexcedível dedicação e carinho a Arqui
diocese da Capital Bandeirante.

O profundo sentimento de religiosidade cristã
que domina a Nação brasileira e seu povo ordeiro
recomenda as manifestações de regozijo que se es
praiam por incontáveis setores sócio-geográficos,
pondo em realce a atuação da Arquidiocese da Ci
dade de São Paulo em todo contexto da vida política
nacional, enquanto superior instituição religiosa e
sempre participativa das grandes transformações
sociais que ao longo de sua profícua existência se
vêm operando no Brasil.

A História contemporânea é testemunho do re
levante papel da Arquidiocese de São Paulo, sem
pre presente e atuante nos grandes momentos eclo
didos das constantes mutações originárias da pres
são da realidade histórico-social e política. Sensível
a esse processo em movimento - sem que veja na
expressão uma redundância -, acompanhou essas
constantes mutações com destemor, jamais se mos
trando entidade estática e imobilizante.

Muito se deve a D. Paulo Evaristo, Cardeal
Arns. o prestígio internacional da Arquidiocese de
São Paulo, que nesses 25 anos de trabalho plasmou
a imagem da Igreja em São Paulo, uma Igreja com
consciência nítida e profunda da dignidade da pessoa
humana, na feliz expressão de D. Benedito de Ulhoa
Vieira, Bispo de Uberaba, na saudação que em nome

~r~;!h8i"eB de católio:)s fe~ 8.0 Cardpt;11

Paulo, t/:lm devotado espec;isd Ü'n\2'll'Ub.)',~c2<;'

do povo da periferia, dos trabalhadores :jue é:yudam
a construir a grandeza do Brasil, desenvolvido inten
so trabalho na criação de dinâmicos centros comuni
tários que protegem e dignificam o ser humano.

Mediante processo democrático, a cada quatro
anos as bases da Igreja de São Paulo, comandadas
por ':"838 Dignitério" elegem 8.S 9ri<1r1d"'''',''~ ~"qpt0rF'[~

Sua atuação na área dos direitos humanos rep
resenta a nota distintiva de seu profícuo apostolado.
Intransigente defensor da cidadania, jamais hesitou
em denunciar as violações dos direitos humanos e
participar pessoal e ativamente de movimentos polí
ticos e sociais voltados à restauração da ordem de
mocrática e respeito à dignidadl}de cada cidadão.

<.

Seus pronunciamentos nos variados meios de
comunicaç:3o consagram os grandes temas religio
sos e sociais, onde se destacam a grandeza da de
mocracia, o estímulo à participação popular na vida
nacional, os apelos insistentes em favor de soluções
não violentas e o desarmamento, para citar apenas
alguns deles.

Nascido em 14 de setembro de 1921, em For
quilhinha, então Município de CriciúmalSC, cursou o
Seminário Menor da Ordem dos Frades Francisca
nos em Rio Negro/PR, tendo sido ordenado sacer
dote em Petrópolis/RJ a 30 de novembro de 1945.
Em Paris, França, cursou Letras na renomada Uni
versidade de Sorbonne, a mais importante da Euro
pa, onde se distinguiu como um dos melhores aca
dêmicos, doutorando-se em 1952, especializando-se
em pedagogia no Institut,Gatholique.

Exerceu o magistério superior multidisciplinar
em inúmeros institutos, faculdades e universidades.

Sua Ordenação Episcopal deu-se em 3 de ju
lho de 1966, e até 1970 exerceu a função de Bispo
Auxiliar de D. Agnelo Rossi, em São Paulo. Durante
quatro anos foi Vigário Episcopal da Região Norte
da Arquidiocese de São Paulo, até a sua nomeação
corno Arcebispo Metropolitano de São Paulo em 1º
de novembro de 1970.

No Consistório de março de 1973, Sua Santi
dade o Papa Paulo VI o nomeou Cardeal da Santa
Igreja, tendo sua investidura ocorrido em Roma, no
dia 5 de março de 1973.

Sua biografia é extremamente rica e pontilhada
de fatos da maior relevância, que me abstenho de
anunciá-los mais exauridamente para não ocorrer no

O~~l~ssões"

'i,: ..:'.-"·""';·-'·.·;;· rnIHianle, S. Emª o Cardeal Arns tem
urna biuiiÜigraiia esplendorosa. É autor de 48 livros
originais e 5 em tradução. Suas obras versam sobre
a ação pastoral da Igreja nas grandes cidades e es
tudos da literatura cristã dos primeiros séculos, além
de temas de espiritualidade para agentes de pasto
ral. Tem centenas de artigos escritos em periódicos
e revistas das quais foi redator, antes do episcopa-

€i pW;3segue escrevendo.
i~::mente laureado no Brasil e no exterior
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por sua reconhecida e respeitada obra, coleciona ao mesmo tempo em que se festejam o cinqüente-
centenas de doutorados, títulos e prêmios. No Vati- nário do sacerdócio e os 25 anos da atuação episco-
cano, é Membro da Congregação para o Culto Divi- pai de D. Paulo Evaristo Arns. Cardeal Arcebispo de
no e Disciplina dos Sacramentos. São Paulo, a ele os Deputados do Partido Liberal

Em 1982 foi o único religioso em todo o mundo prestam respeitosa homenagem como um dos mais
eleito para a Comissão Internacional Independente ilustres e importantes dignitários da Igreja Católica
para Questões Humanitárias da ONU. Foi membro em todo o mundo. Modelo de coragem pessoal e de
da Pax Christi Internacional; integra o Serviço Inter- vocação religiosa, o Cardeal Arns enriquece, com a
nacional para Direitos Humanos; o Serviço Paz e sua palavra e com a sua luta, a tradição do catolicis-
Justiça na América Latina do Comitê Internacional mo entre nós, cuja crônica se confunde com a pró-
para a Prevenção da Tortura; é membro do Comitê pria história do Brasil.
Honorário da Campanha Européia pela Interdepen- Filhos de pais modestos, os quinze irmãos da
dência e Solidariedade Norte-Sul do Conselho da família Ams tiveram desde cedo o exemplo do amor
Europa. ao próximo e do temor a Deus. Em 1939, aos 18

A enumeração exaustiva dos títulos honoríficos anos, ingressa o jovem Paulo na Ordem Francisca-
e prêmios demandaria considerável lapso de tempo. na. Ordena-se em 1945, com apenas 24 anos. Dá
Por amor à síntese e para propiciar ensejo a que ou- início, então, à trajetória em que se destacará pelo
tros oradores possam ocupar a tribuna desta Casa espírito cristão e pelo apuro intelectual. Freqüenta a
nesta memorável tertúlia, quero ressaltar que, dentre Sorbonne, onde se forma em patrística e em línguas
as centenas de títulos de cidadão com os quais S. clássicas. Na Academia de Paris, torna-se doutor
Emª- D. Paulo Evaristo Arns foi merecidamente agra- com a tese A técnica do livro em São Jerônimo. Em-
ciado, destaca-se o de Cidadão Prudentino, outorga possa-se Arcebispo de São Paulo em 1970. Três
que dignifica sumamente Presidente Prudente, urna anos depois, é feito Cardeal da Igreja pelo Papa
das mais prósperas e pujantes cidades do Estado de Paulo VI. Recebeu, por seus indiscutíveis méritos,
São Paulo, terra natal deste Deputado e da qual é 61 honrarias nacionais e estrangeiras. Homem de
Prefeito seu pai, Agripino Lima, Constituinte de cultura, escreveu meia centena de obras, em que se
1988. afirma não apenas como pastor de almas, mas

Na pessoa do Cardeal D. Paulo Evaristo Arns, como pensador atento aos grandes desafios que
que respeitosamente cumprimentamos em nome da afrontam o povo brasileiro.
Câmara pela sua profícua missão episcopal de 25 A par das obrigações religiosas, cedo ainda D.
anos e 50 anos de sacerdócio, saudamos a Igreja Paulo Evaristo optou pela defesa dos pobres, dos
Católica e todo o ecumenismo religioso, tributando excluídos, dos que se encontram à margem da civi/i-
os nossos respeitos à veneranda Arquidiocese da zação porque não têm vez em uma sociedade injus-
Cidade de São Paulo, em homenagem aos 250 anos ta e desumana. À frente da Arquidiocese de São
de sua existência. Paulo, uma das primeiras medidas que tomou foi

Muito obrigado. (Palmas.) vender o palácio episcopal para obter recursos que
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- viabilizassem a Operação Periferia: pressentindo o

cedo a palavra ao Exl'l1t Sr. Deputado Canedo, que confronto de classes sociais que hoje apavora as
falará pelo Bloco Parlamentar PUPSD/PSC. grandes cidades brasileiras, o Cardeal Arns tinha a

O SR. PEDRO CANEDO (Bloco/PL - GO. Pro- consciência de que o remédi? está n~ promoção hu-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e mana, no resgate dos excluldos, na Integração dos
Srs. Deputados, D. Paulo Evaristo Arns, minhas sau- que se amontoam_em. volta dos grandes centros ur-
dações. Saúdo também todas as autoridades ecle- banos c?mo s~ nao fizessem pa~? deles, espec~-
siásticas que nos honram com suas presenças. O ~ores miseráveiS a quem se permitiria apenas assls-
Bloco PUPSD/PSC associa-se à feliz iniciativa do tlr ao banquete dos riCos.
ilustre Deputado Hélio Bicudo e homenageia os 250 O Sr. José Genoíno - Nobre Deputado Pedro
anos da Arquidiocese de São Paulo, o cinqüentená- Canedo, permite-me V. Exª- um aparte?
rio de sacerdócio e os 25 anos de episcopado de D. O SR. PEDRO CANEDO - Com prazer, nobre
Paulo Evaristo Arns. Deputado José Genoíno.

O ano de 1995 é da maior significação para os O Sr. José Genoíno - Nobre Deputado Pedro
católicos brasileiros, pois nele se comemoram os Cane<jk>, agradeço a V. Exª a concessão do aparte.
250 anos da criação da Arquidiocese--de São Paulo, Não poderia deixar de participar desta justa home-
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nagem, que julgo até uma obrigação, a D. Paulo os ouvidos ao grito dos torturados, vendar os olhos
Evaristo Ams. Nunca me esqueço daquele dia em para não enxergar o sofrimento do povo, cruzar os
que, sendo eu preso político, numa prisão especial, braços ante a violência e a brutalidade com que os
estando incomunicável e em situação extremamente usurpadores do poder se voltam contra quem não
difícil, V. Exª- Revmª visitou o Presídio Barro Branco. lhes diz amém. O Cardeal Ams posicionou-se, no
A fiura de V. Exª Revmª, para nós, naquela visita, entanto, pela defesa intransigente dos princípios de-
significava a esperança e deixava em todos o senti- mocráticos, pela ação decidida, pelo protesto indig-
menta de que estávamos seguros, num dia histórico, nado contra os que impuseram à Arquidiocese o fe-
porque lá estavam também o Juiz Auditor e o Secre- chamento da Rádio 9 de Julho e a manutenção da
tário de Segurança. Nas palavras de D. Paulo todos censura prévia ao semanário O São Paulo, em que
aqueles presos sentiram apoio e solidariedade. Não fazia públicas as idéias a favor do Estado de Direito
poderia deixar, D. Paulo, de registrar o meu apoio a e da normalidade inconstitucional.
esta justa homenagem ao seu trabalho e à Arquidio- A receber no batismo o nome de Paulo, nosso
cese de São Paulo, relembrando esse fato, de uma ilustre homenageado como que se inscreveu entre
época em que era muito difícil entrar nos presídios. os seguidores do admirável apóstolo, cristão apaixo-
Não eram permitidas visitas, e até os advogados ti- nado cuja obra ilumina uma das faces do catolicismo
nha dificuldade de entrar nos presídios. Naquela contemporâneo. À igreja petrina, mais conservadora,
época, quando palavras duras eram ditas aos pre- junta-se a igreja paulina, mais avançada, mais pro-
sas políticos, as palavras de D. Paulo soaram como gressista, mais sintonizada com as transformações
algo totalmente diferente naquelas paredes, naque- do mundo. Nessa última encontramos D. Paulo, cujo
las grades de ferro. Eu não poderia deixar de partici- lema de vida bem poderia ser a afirmação com que
par desta homenagem e de fazer este depoimento. intitulou um dos seus livros: Viver é participar. Outro
Obrigado, Deputado Pedro Canedo, por permitir-me não tem sido o seu testemunho: participar do tempo
participar com um aparte do discurso de V. Exª, nes- que lhe é dado viver, trabalhando para que um dia
ta homenagem do Parlamento brasileiro a esse se tome real o sonho da paz, do amor e da justiça
apóstolo da democracia, dos direitos humanos e da entre os homens. Ao saudar D. Paulo Evaristo Ams
cidadania. (Palmas.) pelo jubileu de ouro do sacerdócio e pelos 25 anos

O SR. PEDRO CANEDO - Agradeço a V. Exª-, como Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, o
nobre Deputado José Genoíno, pelo brilhante teste- Partido Liberal traduz o carinho, a gratidão e o res-
munho. peito com que a sociedade homenageia o líder reli-

Prossigo, Sr. Presidente. gioso que honra a Igreja Católica e engrandece o
Nos vinte e cinco anos de desempenho episco- povo brasileiro.

pai, D. Paulo Evaristo Arns criou 43 paróquias e pa- Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
trocinou a formação de mais de 2 mil comunidades O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con-
de base na periferia paulistana, possibilitando que cedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes,
milhões de pessoas construam, com as próprias que falará em nome do PCdoB.
mãos, um futuro melhor, mais digno e mais feliz. O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem

Enquanto buscava resolver os problemas so- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
ciais do seu rebanho, o Arcebispo de São Paulo se putados, autoridades, meu caríssimo D. Paulo Eva-
inteirava das questões políticas que angustiavam o risto Ams, falo em nome do meu partido, o PCdoB, e
Brasil na década de 70. Sob o peso da ditadura mili- em nome do nosso Líder, Aldo Rebelo, que de São
tar, vazavam notícias de perseguições, torturas e Paulo seria um natural representante da nossa nos-
desaparecimento de presos contra quem não se for- sa bancada para fazer esta homenagem a essa figu-
malizavam denúncias, não se abriam processos ra de grande expressão em defesa da democracia e
nem se apresentavam provas. Simplesmente pren- da liberdade dos pobres.
dia-se, como se fosse culpa grave exercer a livre Mas uma questão de ordem muito prática nos
manifestação do pensamento. Num gesto corajoso, uniu, e, em função disso, venho aqui falar em nome
D. Paulo manifestou-se, em defesa das vítimas que do meu partido. Todos nós sabemos do papel da
agonizavam nos subterrâneos do poder, enfrentan- Igreja, particularmente de D. Paulo Evaristo Ams, na
do, com a força moral dos que não temem, a irrita- defesa dos Direitos Humanos.
ção de autoridades e até de Presidentes da Repúbli- Acompanhamos as torturas, os assassinatos,
ca. Menos perigoso e mais cômodo teria sido fechar as violências, mas acompanhamos também o papel
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de D. Paulo Evaristo Arns, corajoso e audaz, na de- democracia brasileira. Lembro-me de que, no perío-
fesa dos Direitos Humanos. Acompanhamos fatos do mais negro da ditadura militar, quando inúmeros
ocorridos em São Paulo, como o assassinato de Ma- de nós vivíamos na clandestinidade, lutando pela Ii-
noel Fiel Filho de Vladimir Herzog, e acompanhamos berdade e pela democracia, quando os partidos es-
a mudança do Comandante do " Exército, para aca- tavam na clandestinidade, inclusive o meu, surgiu
bar com a tortura na unidade. Tive a honra, depois um setor progressista da Igreja falando em defesa
de ter sido anistiado, depois de sair da prisão, de ou- dos direitos humanos, denunciando a tortura, os as-
vir de D. Paulo Evaristo Arns o testemunho de que o sassinatos, as prisões arbitrárias. Junto com essa
Comandante do 11 Exército que assumiu declarou vertente da Igreja estavam a OAB, a ABI e o setor
perante S. Revma. o compromisso de que, enquanto progressista - os chamados autênticos - do PMDB.
fosse Comandante do " Exército, não haveria tortu- Num momento em que a voz do povo não po-
ra. Assumiu também o compromisso de, em qual- dia ser expressado através dos partidos políticos, a
quer momento em que D. Paulo Evaristo Arns identi- Igreja, por figuras como a de D. Paulo Evaristo Arns,
ficasse qualquer denúncia de tortura, abrir as prisõ':" teve a coragem e a audácia, cumprindo com seu pa-
es para que o representante de S. Revma. pudesse pel, de defender os direitos humanos, fazendo com
constatar o que estava ocorrendo. que a sociedade brasileira e a comunidade interna-

Pois bem, naquela época ocorreu a chamada cional pudessem tomar conhecimento do que estava
Queda da Lapa, em que foram mortos covardemen- ocorrendo no País, porque, num primeiro momento,
te dois dirigentes do meu partido: Pedro Tomar e muita gente pensava que tortura e violência eram
Ângelo Arroyo. E foi morto, sob tortura, João Batista coisas de comunista.
Franco Drumond. Temos depoimentos de compa- Ouço, com prazer, o Líder do meu partido, De-
nheiros nossos, como Wladimir Tomar, que estava putado Aldo Rebelo.
lá e constatou o assassinato de Drumond sob tortu- O Sr. Aldo Rebelo - Deputado Aldo Arantes,
ra. desejo cumprimentar V. Exª e dizer que a homena-

A violência abateu-se sobre nós: eu, preso na- gem que esta Casa presta ao Cardeal Arcebispo de
quela época, o atual Deputado Haroldo Lima, Eisa São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, é o sentimento
Monerat, o próprio Wladimir e outros companheiros. mais profundo, duradouro e permanente do povo
Minha mãe, mulher corajosa, resolveu procurar D. brasileiro, em virtude dos serviços prestados por S.
Paulo Evaristo Arns e expôs o problema. Ela esteve EXª Revrnª, não apenas à comunidade católica do
comigo, viu as chagas da tortura e prestou depoi- Brasil, mas a todo o povo brasileiro. D. Paulo Evaris-
mento a D. Paulo. Ele, no primeiro momento, ficou to Arns levou rigorosamente a compreensão da pa-
perplexo, porque tinha o compromisso do então co- lavra do Evangelho ao ser um pastor de almas, de
mandante de que não haveria tortura, mas, diante todas elas, de todos aqueles que, nos momentos
da gravidade do depoimento de uma mãe, não teve mais difíceis, precisaram de uma palavra de apoio e
dúvidas e agiu. Solicitou ao comandante do 11 Exér- estímulo. Mesmo quando submetido a censura, o
cito que abrisse as dependências do DOI-CODI, jornal da Arquidiocese de São Paulo não se calava.
para que representantes da Comissão Internacional O povo brasileiro aguardava com expectativa que,
de Juristas Católicos pudessem nos visitar. Eviden- das suas páginas, surgisse, por intermédio de D.
temente, houve uma proibição, e também a confir- Paulo, um estímulo para que pudéssemos resistir e
mação, por parte de D. Paulo Evaristo Arns, de que não perdêssemos a esperança. Lembro-me, tam-
estávamos sendo torturados. bém, das palavras de um outro pastor - mais próxi-

~ importante que se diga que, mesmo antes de mo de mim, que sou alagoano: D. Hélder Cãmara,
esse fato eclodir, chegaram a D. Paulo informações que, em Recife e Olinda, cumpria também esse pa-
que indicavam a possibilidade da Queda da Lapa. O pel, pois a todos nós amparava e apoiava naqueles
Cardeal procurou mecanismo para evitar que tal fato momentos difíceis.
ocorresse. Este é um pequeno testemunho, mas é, E, pela resistência espiritual que a sociedade
digamos, um testemunho claro, marcante e vivo da brasileira pôde contrapor àqueles anos terríveis de
atitude solidária de D. Paulo, da sua atitude corajo- obscurantismo, resta hoje o nosso dever e a nossa
sa. obrigação, Deputado Aldo Arantes, de render a D.

E eu quero dizer que, evidentemente, D. Paulo, Paulo esta homenagem a este tributo, uma homena-
junto com outros representantes da Igreja Católica, gem a um tributo à confiança e à esperança na Iiber-
tiveram um papel extremamente relevante para a dade.
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Parabéns, D. Paulo.
Muito obrigado. (Palmas.)

O Sr. Fernando Gabeira - Deputado Aldo
Arantes, concede-me V. Exª- um aparte?

O SR. ALDO ARANTES - Ouço V. Exª com
prazer.

O Sr. Fernando Gabeira - Na condição de
membro da Comissão de Direitos Humanos, na con
dição de exilado, perseguido pela ditadura militar, eu
queria me associar às homenagens ao Cardeal Pau
lo Evaristo Arns. Mas não apenas para lembrar o
passado, não apenas para lembrar os serviços pres
tados ao Brasil e que estão sendo agora justamente
reverenciados. Queria lembrar, neste pequeno apar
te, a importância presente e futura que o Arcebispo
e a Igreja Católica têm no Brasil. Vivemos numa so
ciedade em que trabalhamos muito com a ilusão de
que a felicidade está associada ao acúmulo de bens
materiais; vivemos numa sociedade em que a rebel
dia e a capacidade de indignar-se estão muito enfra
quecidas. O grande papel da religião no Brasil é
exatamente levar às pessoas a auto-estima, condi
ção indispensável para qualquer tipo de questiona
mento do Governo e do sistema. A Igreja Católica e
outras igrejas podem associar-se a nós nessa luta, e
associam-se, pela transformação do Brasil. E o pon
to central é que elas desmistificam a falsa com
preensão de que a igreja é o ópio do povo, as reli
giões são o ópio do povo. Não! Elas não são o ópio
do povo; elas são um elemento de despertar da
consciência popular, porque levam a cada indivíduo
a noção de que ele é importante, ele é importante
perante Deus, ele é importante perante o seu seme
lhante, ele vale alguma coisa. E, quando o povo bra
sileiro, através desses ensinamentos, compreender
que vale alguma coisa, o Brasil será modificado.
Portanto, não reverencio só o passado. Chamo a
atenção para a importância presente desse homem
que aqui está, porque ele vai nos ajudar a mudar o
Brasil. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. ALDO ARANTES - Considero, D. Eva
risto, que os homens e as correntes de opinião se
unem em função dos seus objetivos. E nós, aqueles
que lutaram contra o regime de arbítrio, lutaram pela
democracia, lutaram pela liberdade, pelos direitos
dos trabalhadores, nós nos unimos numa trilha co
mum, que é a construção de uma sociedade mais
justa, mais humana. E essa dimensão de construir
uma sociedade sem oprimidos e opressores abran
ge segmentos das mais diferentes opiniões, mas
que, na postura, na atitude em relação à opressão e

à exploração, unem-se numa ação comum. Conside
ro isso extremamente importante.

Há algo que temos de compreender: nenhuma
força política isolada será capaz de mudar um País
tão grande, tão complexo, mas, ao mesmo tempo,
tão rico. Nesse sentido, vendo o futuro, mas a partir
do passado, temos novas tarefas. Lutamos pela de
mocracia política, pelo fim da ditadura militar, mas
todos aqueles que, naquele momento, lutamos por
uma determinada dimensão dos direitos humanos,
hoje a colocamos num novo patamar. Hoje, discuti
mos a democracia não só como a conquista do direi
to de falar, de se organizar, mas numa dimensão
mais abrangente, mais social, mais econômica. Não
podemos falar, de fato, em democracia, se milhões
de trabalhadores estão morrendo de fome e sequer
têm um pedaço de terra para trabalhar, se milhões
de jovens não têm acesso a educação e a cultura.

Então, a verdadeira dimensão da democracia é
o acesso não só ao direito de falar e de se organi
zar, a democracia política, mas também a bens ma
teriais, a cultura e a condições de vida mais dignas e
humanas.

Percebemos que essa onda neoliberal está le
vando a um agravamento da exclusão social. Essa
onda neoliberal está levando a um agravamento das
condições de vida dos trabalhadores. Nesse sentido,
D. Paulo continua na vanguarda, pensando nos di
reitos humanos não só com relação a prisão e a tor
tura, mas também com relação ao acesso do traba
lhador a um pedaço de terra, a vida digna, a cultura,
a educação.

De fato, sinto-me orgulhoso por poder estar
aqui, em nome do meu partido, fazendo esta home
nagem. Às vezes, participamos de homenagens for
mais. Esta, porém, tem um reconhecimento sério,
profundo. Além do mais, tem esse componente afeti
vo. Pessoal e individualmente, como cidadão, fui
alvo da sua solidariedade, do seu coração grande,
da sua grandeza. Portanto, D. Paulo Evaristo Arns,
em meu nome pessoal e em nome do meu partido,
um abraço fraterno. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Não
havendo mais oradores inscritos para a homena
gem, a Presidência da Mesa sente-se honrada em
conceder a palavra a V. Exª Revmª, o Arcebispo
Paulo Evaristo Arns, para que possa falar, de viva
voz, de acordo com seu pensamento, à comunidade
brasileira.

O SR. PAULO EVARISTO ARNS ExmQ Sr.
Presidente desta sessão, prezados Srs. Deputados
Federais de todos os Estados do Brasil, presentes
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em espírito ou fisicamente, meu querido irmão, Car- de Curitiba para o coração de uma irmã·que está
deal Arcebispo de Brasília, D. José Freire Falcão, aqui presente, a Drª Zilda, junto com outra irmã reli-
também Arcebispo Castrense do Brasil, meu bondo- giosa, Maria Helena.
so irmão Jaime Wright, Bispo Auxiliar de São Paulo, Agora, desejo fazer, três pedidos, mas também
que luta pela defesa dos direitos humanos, todos os brevissimamente enunciados.
amigos vindos de São Paulo e de outras partes, mi- Cada vez que fazemos um plano de pastoral
nhas irmãs e meu, sobrinho Deputa~o, s~nti, neste para quatro anos, consultamos o povo. Estive pre-
momento, que subia dos céus uma smtoma não por sente na primeira consulta. Quem a dirigiu foi o atual
causa dos meus, cinqüenta anos, não por causa dos Presidente da República, Prof. Fernando Henrique
250 anos da Diocese de São Paulo, mas porque n,)::;; ajudou a elaborar esse primeiro
Deus escolhe homens, tirando:os do meio do povo, plano - agora já estamos no sétimo -, em :todos os
para estarem totalmente a serviço do povo. Todo pa- sete planos o clamor do povo subiu até o coração de
dre e todo religioso deve fazer isso, porque é essa a todos os cristãos de São Paulo e creio até o cora-
vocação que Deus !he dá. Isso !oi proclamado aqui, ção de Deus. Precisamos, com urgênci~, para evitar
solenemente, debaiXO dessa cupula, e certamente qualquer mal 'maior neste momento, de trabalho, de
subiu como uma sinfonia até o coração de Deus. emprego e salário justo, de emprego que encha co-

Obrigado pelo testemunho que deram em favor ração e não seja substituído por máquinas. Precisa-
do sacerdócio e da vida religiosa. mos - dizem todos os nossos inquéritos - cuidar do

Vou ser breve. Tenho um cerimoniário, que trabalhador, para que ele não se sinta frustrado.
hoje é Vigário Geral do Arcebispo Castrense, em Há um segundo pedido, que brota também do
Brasília, o Monsenhor Hildelfonso, que, cada vez fundo do coração. Um Deputado falou há pouco que
que ultrapasso sete minutos do meu sermão, levan- precisamos cuidar da vida. Mas precisamos fazê-lo
ta-se a fim de me lembrar de dizer o amém com todo desde o primeiro instante em que ela brota do cora-
o entusiasmo. Portanto, não esperem um longo dis- ção de Deus para dentro do coração da mãe e do
curso. paLA vida é preciosa desde o primeiro instante, e os

O segundo agradecimento que faço é por es- Deputados que a conservarem podem estar certos
tarem dando apoio a todas as crianç8.$ excl::pcio- lhas COi1SéWVt'lJá também a saúde e a
nais do Brasil. Meu sobrinho, Deputado Flávio 8'3 eles defend"jro{n~~G

Ams, dentro da aldeia franciscana de Curitiba, eri- crianças contra o aborto e as mulheres contra tantos
giu uma casa que realmente congrega toda a ex- desacertos que se cometem contra elas, sobretudo
tensão possível da vida. Essa casa consagrou-se, quando são pobres ou trabalhadoras. Se o Brasil
e, partir dela, ele foi cuidar dos excepcionais de não defender a vida, ela fugirá de todos os recantos
todo o Paraná e, agora, do Brasil inteiro, com oôo País, mesmo daqueles onde até agora ela produ-
apoio dos Srs. Deputados desta Câmara Federal. ziu tão maravilhosos efeitos, a ponto de o Brasil ter
Muito obrigado. sido considerado sempre o grande país da generosi-

Muito obrigado igualmente pelo apoio dado à dade e do acolhimento.
Pastoral da Criança. São afinal, 2 milhões, 750 mil Tenho um terceiro pedido, um grande pedido,
pessoas atingidas por essa Pastoral, que não gasta ainda. É que nós todos, unidos, todos os brasileiros,
quase nada da parte do Governo; é o mínimo de unidos, desde os pais até os professores, todos nos
contribuição e é o máxirrp que se dá pela união do dediquemos, de corpo e alma, à formação, à educa-
povo, para este se consdentizar e aprender a cuidar ção de nosso povo para que este Brasil possa, daqui
da saúde e de todos os interesses da comunidade a a pouco, figurar entre as grandes nações e não pos-
que pertence. Muito obrigado por isso. sa mais ser considerado simplesmente um curr:lI

São três agradecimentos. O primeiro é o louvor eleitoral ou qualquer coisa semelhante.
pelo sacerdócio; o segundo é cuidado pelas crianças Os Srs. Deputados sabem da nobreza especial
que, por serem deficientes, tanto sofrem e fazem os da sua missão. O Papa Paulo VI dizia que a arte
pais sofrerem também; o terceiro é um grande agra- mais nobre e humana é fazer política em favor de
decimento pela Pastoral da Criança, que precisa toda a comunidade.
continuar, porque ganhou o primeiro prêmio no mun- Vamos, então, ouvir clamor do povo pelo traba-
do por ser a mais eficiente, segundo a própria Orga- lho; vamos ouvir o clamor do povo em favor da vida;
nização das Nações Unidas. Fui eu o instrumento da vamos ouvir o clamor do povo em favor da forma-
providência para trazê-Ia de Genebra para Curitiba e ção, da educação, mas de uma maneira tal que to-
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dos os Deputados se convençam de que O'Brasil
merece mais do que qualquer lugar que eles pos
sam ocupar em sua vida e em sua carreira. Nós fa
zemos política para o bem de todo o povo brasileiro,
em nome de Deus e do Evangelho.

Quando fomos apresentar ao Papa Paulo VI a
Declaração dos Direitos Humanos, durante q grande
e maravilhoso encontro dos Bispo em Roma, em
1974, S.S. nos disse: Essas palavras brotam do
Evangelho e do coração de Deus.

Que todos os Deputados se'sintam realmente'
honrados, porque exercem a mais nobre das missõ
es, se cultivarem o amor à pessoa humana, que, por '
sua vez, é a lembrança mais concreta do amordivi-
no nesta Terra. . .

Deus lhes pague pela generosidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Meu

caro D. Paulo Evaristo Ams, a mim cabe encerrar,
em nome da Mesa e desta Casa, esta solen;QE;lde,
em boa hora requerida pelo companheiro Hélio Bicu
do, para que esta Casa e o Brasil ouvisse de V. Exª
Revmª esses conselhos e esses pedidos, para que
cada vez, mas se engrandeça a Cidadania. V. Exª
Revmª é Príncipe da Igreja, mas, sobre tudo, é o
Príncipe da cidadania brasileira.

Sentimo-nos todos honrados com a presença,
nesta Casa, de D. Paulo Evaristo Ams. Acostuma
dos a lidar com problemas objetivos, ligados direta
mente à administração dos negócios públicos,'às ve
zes sentimos necessidade de oLNir, com maisfre
qüência, a palavra verdadeira dos .que, como ele,
são portadores da inspiração divina.

Vivemos num País sobrecarregado por confli
tos de toda ordem. Sucedem-se crises políticas e di
ficuldades financeiras. Crescem a violência e a des
confiança. Todos os dias proC'Jramos encontrar al
ternativas para os problemas que se avolumam. Mas
quanto mais procuramos, mais percebemos que o
verdadeiro caminho passa por ações num plano su
perior. A sociedade justa com que sonhamos só
será construída a partir da iniciativa de verdadeiros
líderes comunitários, capazes de resgatar os valores
éticos e religiosos que se foram perdendo com o
tempo.

O esquecimento parece ser uma tendência for
te no espírito humano. O crescimento do materialis
mo, que presenciamos em nossa sociedade confu
sa, acentua essa inclinação. Por isso, precisamos de
exemplos vivos, de líderes capazes de resgatar, em
nossas almas, a verdade, a bondade e a justiça,
quando elas se ocultam.

Ao longo de cinqüenta anos de sacerdócio, D.

Paulo tem sido uma fonte de luz para o povo que so
fre e um caminho de inspiração para todos os que
buscam a salvação no encontrocom.Cr:isto. em São
Paulo, sua presença tenJ' sido uma referência funda
menta,l para a· réCOnstrução da comunidade a partir
de um compromisso ético, sincero e duradouro..De
lá, ele transmite, pa~~ ~oqq0.faís, ,~perança e vita-
lidade. .

A luta pelos direitos humanos; sobretudo os di
reitosdos excluídos, é uma ma~ de sua ação
évangélics; NeSses' tempos difíceis; 'rnarcadas por
tanta injusti~ e desespero, ele consegue manter~e

firme na defesa de princípios sem os quais a coniu-
-nidade não podê sobreviVer. Quando os irmãos' não

têm t6dos,direito de expressar, a 'palavra da comuni
dade morre aos poucos. Por isso, somos tão gratos
à firmeza e à determinação com que ele atua. A co
ragem que possui, só a podem ter os que são l'11éyi
dos pela força dos sentimentos cristãOs.

Pouco valem cultura ou prestígio, lucidez ou
capacidade de liderança, se são virtudes desligadas
da fé. Há muitos homens capazes e bem intenciona
dos. Mas sem o leme da palavra inspirada, suas
ações diluem-se na confusão da vida cotidiana. Por
isso, a contribuição de 'D. Paulo Evaristo Ams não é
simplesmente um esforÇo que se soma aos demais:
ela é o eixo em tomo do qual gravitam os corações
dos que buscam esperança para suas vidas.

Se olharmos em volta, veremos que as opções
políticas ou ideológicas nunca conseguiram trazer
paz ao espírito humano. Hoje em dia, quando a lin
guagem econômica tenta sobrepor-se às outras,
isso se toma ainda mais evidente. A politização do
povo deve vir sempre acompanhada da ação evan
gélica libertadora. Quando isso ocorre, logo senti
mos uma diferença nos resultados. Em 25 anos
como arcebispo, D. Evaristo Ams muito nos tem en
sinado sobre o valor da educação da jLNentude, pois
é nos jovens que reside a fonte da esperança que
buscamos a todo instante.

O comprometimento social das milhares de co
munidades de base que ele ajudou a criar, o estímu
lo à participação dos leigos, a dedicação à formação
do Clero sempre estiveram penetradas pelo espírito
de misericórdia e comunhão que caracterizam sua
ação missionária.

A homenagem que ora prestamos à Arquidio
cese de São Paulo, pela passagem dos 250 anos de
sua criação, é também um gesto de gratidão e res
peito profundos pela atuação vigorosa de um líder
espiritual incomparável, cuja presença aqui muito
nos honra. A cidade de São Paulo, e a comunidade
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tos).

mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão, antes
lembrando que haverá sessão ordinária, logo mais,
às 14 horas.

O SR. PRESIDENTE (W:lson Campos) - Está
encerrada a sessão. t

(Encerra-se a Sessão às 12 horas· e 51 minu-

brasileira, na qual está inserida, devem reconhecer o
privilégio de contar com a ação iluminadora do Car
deal Paulo Evaristo Ams. Ele é fonte de fée espe
rança que qúe continuàmente recorremos. E nós
acréditamo$ na,sua presença, principalmente pela fé
cristã. (Palmas.) .

V'- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Nada

Ata da 211ª Sessã,o,. e.m 5 de dez,embro ,de 1995
presidêntià,dósSrs. Luís Eduardo, Présidente, Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente, Wílson
,Campas,: 1Q Secretário, Benedito Domingos, 3!2 Secretário, Robson Tuma, 1Q Suplente de

Secretário, Edson Silva e José Thomaz Nonô, § 2Sl do artigo 18 do RegImento Interno.

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Lurs Eduardo
BetoMansur
Wislon Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
Luiz Piauhylino.

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodri
gues - PPB; Luciano Castro - PPB; Luis Barbosa 
PPB.

Amapá

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

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Antônio
Brasil - PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovanni
Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; Olá
vio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Raimundo
Santos - Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB;
Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco 
PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Carlos da Carbrãs 
Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; Luiz Fernando
- PSDB; Pauefemey Avelino - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Silvernani Santos
-PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Osmir Lima 
PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB;
Freire Juniro - PMDB; João Ribeiro - PPB; Osvaldo
Reis-PPB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; Costa
Ferreira - Bloco PFL; Domingos Dutra - PT;

Márcia Marinho - PSDB; Pedro Novais 
PMDB.

ceará
Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann 

PSDB; Edson Queirc.z - PPB; Edson Silva - PDT;
Gonzaga Mota - PMDB; José Unhares - PPB; José
Pimentel - PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo
Teixeira - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinhei
ro Landim - PMDB; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan
Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo
-PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Felipe
Mendes PPB; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa
Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL;
Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Iberê Ferreira - Bloco 
PFL; Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco 
PFL.
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Paralba

AdaUto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên~
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio - PMOB;
Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro 
PPB· Gilvan Freire - PMOB; Ivandro Cunha Lima
PMDB; José Aldemir, - PMOB; Roberto Paulino 
PMOB.

Pernambuco,

Fernando Ferro - PT; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; José Chaves .... ~/P; José Jorge - Bloco
PFL; José Mendonça Bezerra - BlocQ - PF~; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco 
PSB; Osvaldo Coelho'- Bloco - PFL; Ricardo fierá";
clio -' BlOCo - PMN; Sérgio Guerra _,1 Bloco -: PS~;
SeverilioCavalcanti''':' PPB; Vicente André Gomes :-,
POT; Wolney Queiroz - POT.

AlagQas

Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha 
PSOB; José Thomaz NonO - S/P; Talvane Albuquer
que-PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro '- PSOB; Carlos Magno - Blo
co - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB; José Teles
PPB; Marcelo Oeda - PT; Pedro· Valadares - Bloco
- PSB; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco
- PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sa
les - POT; Fernando Gomes - Bloco - PTB; Haroldo·.
Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Car
neiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Al
meida - PMOB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José
Rocha - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL;
Mário Negromonte - PSOB; Nestor Duarte - PMOB;
Pedro lrujo - PMOB; Prisco Viana - PPB; Roberto
Santos - PSOB; Sérgio Carneiro - POT; Ubaldino Ju
nior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSOB; Antônio do Valle 
PMOB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Arman?o
Costa - PMOB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Oanllo
de Castro - PSOB; Eduardo Barbosa - PSOB; Elias
Murad - PSOB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fer
nando Oiniz - PMOB; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Jai
me Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco
PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - PPB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Már
cio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - PMOB;

Newton Cardoso - PMOB; Nilmário Miranda PT;
Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSOB; Phi
lemon Rodrigues - Bloco - PTB; Romel Anízio 
PPB; Sandra Starling - PT; 'Saraiva Felipe - PMOB;
Sérgio Miranda - PCdoB; Sílvio Abreu -:-. POT; Tilden
S'antiago - PT.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa 
PSOB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - Bloco - PL;
Luiz Durão - POT; Nilton Baiano - PMOB; Rita Ca
mata - PMDB; Roberto Val13dão - PMOB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Candinho. Mattos 
PMDB; CidiÍlha Campos - POT; EdsoriEzequi~1 
POT;' Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Francisco Dornelles - PPB; Jair Bolsonaro.
PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Blo
ca - PTB; Jorge Wilson - PMOB; José Carlos Couti
nho~' PPB; L::iprovita Vieira - PPB; Milton Temer
PT; Moreira Franco - PMOB; Paulo Feijó - PSOB;
Sérgio Arouca - PPS.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Aldo Rebelo
PCdoB; Almino Affonso - PSOB; Aloysio Nunes'Fer
reira - PMOB; Antônio Carlos Pannunzio - PSOB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSOB; Courauci Sobrinho - Blo
co PFL; Cunha Lima - PSOB; Edinho Araújo 
PMOB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPB;
Fernando Zuppo - POT; Hélio Bicudo - PT; Jair Me
neguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; Jor
ge Tadeu Mudalen - PMOB; José Aníbal - PSOB;
José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB;
José Genoíno - PT; José Pinotti - PMOB; Luiz Car
los Santos - PMOB; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marquinho Chedid - Bloco - PSO; Marta Suplicy 
PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Temer
PMOB; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo
Izar - PPB; Salvador Zimbaldi - PSOB; Vadão G0
mes - PPB; Zulaiê Cobra - PSOB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB; Rodrigues Palma
Bloco- PTB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPB; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - PMOB;
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Pedrinho Abrao - Bloco - PTB; Pedro Caneoo - Bloco como o 2Q. Secretârio, procede à leitura da ata da
- PL; Pedro Wilson - PT; Roberto ~a1estra - PPB; sessão antecedente, a qual .é, sem o~?~~~ções,
Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha - BIoco- PFl-. aprovada.

Mato Grosso do Sul " _O S~. ~RESIDEN.TE (Wilson Campos) -'Pas-,.
. sa-se à leiturado expediente.

,Andre Puccinelli - PMOB; Saulo Queiroz - Blo':' ." 111 _ EXPEDIENTE,
co- PFL.

Paraná

'Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Alexandre Ge
ranto - Bloco - PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da
Princesa ~. Bloco- PTB; OilCeu Sperafico - Pf>8;
Elias Abrahão -' PMOB; ,Flávio Arns - PSDB; Her
mes Parcianello - PMDB; João Iensen - Bloco 
PTB; José Borba - Bloco - PTB; José·Janene 
PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos
Hauly'- PSDS; Maurício Requião - PMOB; Nelson'
Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - S/P; Padre Roque
- PT; Paulo Bernardo -: PT; Ricardo Barros - Bloco
- 'PR; Ricardo Gomyde- PCdQB; Valdomiro Meger
- PPB; Vilson Sántini - Bloco - PTB; Werner Wan-
derer ... Bloco - PFL. ,. ' , . .

santa Catarina

Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José
Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Mário Cavallazzi
- PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Gouvea - Bloco
- Pfl:..; Serafim Venzon - PDT.

Rio Grande do Sul

. Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - POT; Car
los Cardinal- PDT;

Oarcísio Perondi - PMDB; Hugo Lagranha 
Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares 
Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPB; Luís Roberto Pon
te -, PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt 
POT; Nelson Marchezan - S/P; Osvaldo Biolchi 
Bloco - PT8; Paulo Paim - PT; Renan Kurtz - POT;
Telmo Kirst - PPB; Wilson Branco - PMOB; Wilson
Cignachi - PMDB.

l-ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 284 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 anterior.

" - LEITURA DA ATA
O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas

sa-:~eao

IV -·PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Lael Varella.
O·SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso~) -,Sr. Presidente, srªs e
SI'S: peputados; a reforma agrária não pode ,ser feita
no escuro. Precisamos conhecer.os resultados des
ses assentamentos antes de continuarmo's gastando
rios de dinheiro produzindo favelas rurais.

O momento é oportuno, pois está na Presidên
cia ~do :Incra o próprio Diretor da área de assenta.:
mentos, Or. Raul do Valle.

Estive junto com uma delegação de 40 líderes,
produtores e trabalhadores rurais, sacerdotes e polí
ticos, na entrega de 30 mil assinaturas, colhidas por
uma campanha coordenada pelo SOS Fazendeiro,
ao .Ministro da· Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária,. Andrade Vieira, no dia 17 de maio
do corrente ano.

Trata-se de um apelo para que sejam suspen
sas .as desapropriações até que sejam dados a pú
blico os resultados obtidos pela reforma agrária jâ
aplicada no Brasil.

A comissão incluiu representantes do Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e
Mato Grosso.

É uma medida relevantemente, justa e sAbia a
de que, antes de meter ombros a novos lances da
reforma agrâria, o Governo Fernando Henrique con
sulte a voz da experiência. Ou seja, determine a rea
lização de ampla e profunda investigação sobre os
efeitos da reforma agrâria no Brasil, nas terras desa
propriadas pelos Governos anteriores.

Assim procedendo, além de servir ao País, o
Governo terá lançado uma medida do mais alto al
cance para sua própria imagem, pois atrairá por
esse gesto de nobre popularidade a simpatia de
toda a Nação. E, a justo título, ganhará terreno na
classe rural (fazendeiros e trabalhadores) explicavel
mente alarmada com a impressão de que com essas
invasões e desapropriações, a lavoura nacional vai
sendo jogada no escuro, sem conhecer os resulta-
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dos concretos da experiência da primeira etapa da
reforma agrária.

Sr. Presidente, a fim de sair do pântano em
que estão, os ruralistas apelam ao Presidente interi
no do Incra para que forneça os dados concretos so
bre os resultados obtidos com as desapropriações e
com os 'assentamentos, para que numa base sólida
tenhamos uma atuação eficaz.

Delenda reforma agrária! É preciso acabar a
reforma agrária e começar uma política agrícola ver
dadeira no Brasil.

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, é público e notório que a
imagem do Brasil junto à comunidade internacio
nal, decorrente do esforço de estabilização, corre
riscos.

Os grandes investidores, que vinham indicando
ao mercado a disposição de aplicação do seu capital
no País, distinguindo-o da Argentina e do México,
começam a se preocupar com a deterioração galo
pante das contas públicas.

Sr. Presidente, os investidores estão cobrando
agressivamente o desequilíbrio fiscal. À distância,
eles vêem a economia sob uma ótica fundamentalis
ta, segundo a qual se as contas não estão em or
dem acaba não dando certo. Quando olham o défi
cit nominal de 6.5% do PIB, ficam assustados e
apreensivos.

A apreensão não decorre apenas da situação
atual, já que os investidores observam sempre a lon
Q;o prazo, mas o que agrava a situação é que não há
sinais de reversão do quadro. Não há nenhuma re
?lJrma tributária em perspectiva.

Sr. Presidente, realmente fazem ressalvas ao
sucesso do plano de estabilização, considerando
que a situação fiscal pode prejudicar esse êxito. O
que mais preocupa na visão a longo prazo, são os
iuros elevados, que inviabilizam qualquer programa
de desenvolvimento mais amplo.

O Brasil está perdendo tempo para retomar o
Grescimento, porque o modelo macroeconômico é
ineficiente. E só vai ser corrigido com o equilíbrio
'fiscal.

Sr. Presidente, data venia, o Plano Real pode
ser comprometido pelo défict público. E, com ele, o
desenvolvimento não está assegurado.

O Tesouro Nacional deve fechar o ano com um
déficit de caixa de R$6,3 bilhões, provocado basica
mente pelos juros da dívida, Mesmo com todo o
aperto na boca do Caixa, não foi possível compen-

sar um aumento de despesas da ordem de R$30 bi
lhões ocorrido até setembro.

O quadro fica ainda mais grave quando consi
derado o aumento recorde de arrecadação de im
postos federais, que elevou as receitas em R$21,5
bilhões este ano.

Desde o lançamento do real, a dívida interna
cresceu R$51,4 bilhões, a deterioração das contas
públicas ameaça o Plano Real. O aumento do déficit
público dificulta a sustentação do Plano Real. O Pre
sidente Fernando Henrique continua gastando e pre
cisou manter o dólar abaixo do real para conter a in
flação. Houve uma entrada maciça de moeda es
trangeira, pressionando a dívida e os juros.

Sr. Presidente, o déficit operacional, que ficou
em 2.7% do PIB de janeiro a agosto de 1994, subiu
para 4.3% este ano. O Presidente Fernando Henri
que Cardoso gastou de janeiro a outubro R$27,6 bi
lhões só para pagar juros da dívida mobiliária fede
ral, ou R$32 bilhões, se forem incluídos os juros pa
gos pelos depósitos compulsórios dos bancos no
Banco Central. Não fosse isso, o setor público teria
superávit de R$4,81 bilhões até setembro. Mas, so
mados os juros, houve um déficit de R$33 bilhões

O superávit do setor público, descontados os
juros caiu de 3,29% do PIB, em maio, para 1% em
setembro. Quando se incluem juros e correção, o
déficit nominal ficou em 4.44%, em maio, e 6.88%,
em setembro.

Sr. Presidente, efetivamente, o desajuste
ameaça o Plano Real.

Oportunamente, voltaremos ao assunto.
O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exª que autorize
a transcrição de matéria de autoria de Ruy Brito A
Contra-reforma da Previdência demonstrando que
tanto a proposta do Governo quanto a do Deputado
Euler Ribeiro - embora esta não seja tão ruim - vêm
contra os interesses dos trabalhadores, dos aposen
tados e dos pensionistas. Em nenhum momento
ataca as questões fundamentais. Nenhum dos dois
projetos garante a gestão quadripartite.

O Projeto do Deputado Euler Ribeiro preocupa
nos também, porque ele permite que se ganhe até
35% acima do que ganha o Presidente da Repúbli
ca. Outro aspecto que nos preocupa é que ele per
mite quem tem mandato eletivo aCL. Ilular aposenta
doria.

O melhor é retardar essa votação e conti
nuarmos a discussão, até buscarmos uma redação
ideal.
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A QUE SE REFERE O regime de capitalização, substituído na surdina pelo
de repartição (inadequado em uma economiacroni
camente inflacionária), do desvio, para finalidades
estranhas das contribuições de empregados e em
pregadores (estas últimas transferidas nos preços
para o cidadão consumidor); da inadimplência (0ca
sionada, geralmente, por crimes de sonegação e de
apropriação indébita) de uma minoria empresarial
faltosa (+- 80.000 em um universo superior a
5.000.000 de empresas cadastradas). E essa mino
ria, em vez de ser tratada com o rigor da lei, éesti~

mulada pela concessão de seguidas anistias, como
o parcelamento de seus débitos, dispensa (ou redu
ção de 50%) do valor das multas, e juros subsidia
dos, a exemplo da que foi recentemente aprovada
em regime de urgência urgentíssima.

Mas a proposta governamental, inquinada de
falhas clamorosas, e de suspeito preconceito contra

.os fundos de pensão das empresas estatais, não
ataca as duas causas da crise da Previdência. An
tes, as agrava: não propõe a entrega da gestão ad
ministrativa aos segurados e de sua fiscalização ao
governo, tornando-a realmente participativa (a rapo
sa insiste em continuar cuidando do galinheiro); não
propõe a descentralização da estrutura organizacio
nal nem medidas que garantam a efetivação da re
ceita, o combate à sonegação e às fraudes e o fim
das anistias - sem o que o sistema não sairá da cri
se. Em vez disso, propostas repressivas de supres
são de benefícios e do aumento das taxas de contri
buição. Para o sistema especial dos servidores civis,
a proposta simplista da criação de um gigantesco
sistema único, centralizado na União, como resulta
do da liquidação (no escuro) dos institutos de Previ
dência .estaduais e municipais em diferentes está
gios falimentares, sem explicar como a União, os
Estados e os Municípios (insolventes) que, até hoje,
não honram seus compromissos previdenciários,
passarão a pagar o que devem, e, ao mesmo tempo,
os compromissos atuais e futuros.

O mais grave, porém, para dizer o mínimo, é a
inexistência de estudos atuarias que fundamentem a
proposta governamental. A revelação consta do rela
tório de setembro/95, da subcomissão de Previdên
cia da Câmara dos Deputados que solicitou ao Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, dentre
outras informações, projeções de receitas e despe
sas para os próximos 15 anos com explicitações das
hipóteses atuariais assumidas em cada projeção. O
MPAS respondeu ter encomendado tais estudos a
consultores de renome, que ainda não estão con
cluídos (sic). Será preciso dizer mais?

MAT~RIA
ORADOR:

A CONTRA-REFORNA DA PREVID~NCIA

A esc;:mdalosa crise da previdência social bra
sileira tem suas causas principais em dois fracassos
bastante conhecidos, os quais nada têm a ver com o
plano de benefícios ou, mais precisamente, com a
aposentadoria por tempo de serviço e outros benefí
cios que o Ministério da Previdência pretende supri
mir.

Um, é o fracasso da gestão governamental
permanentemente condicionada pelos interesses
dos grupos privados infiltrados no aparelho do Esta
do, para os quais a inviabilização da previdência pú
blica será o primeiro passo para a sua posterior pri
vatização total e exploração como um negócio lucra
tivo, sem qualquer preocupação com o pesado custo
social inerente a esse tipo de solução inspirada no
modelo mercantilista, do Chile.

O outro fracasso(estreitamente relacionado
com a gestão governamental), situa-se na não reali
zação das receitas previstas para a cobertura do
plano de benefício e demais despesas de funciona
mento da previdência.

Ao longo dos 74, anos decorridos desde a sua
instituição, o governo' a administrou durante 55 anos,
em dois períodos, o último dos quais de 1967 até
hoje, sem controle efetivo da sociedade. Nesses pe
ríodos foram conhecidos inúmeros casos de autori
dades previdenciárias relacionadas com o mundo
dos negócios interessado na previdência e nos pIa
nos comerciais de assistência médica.

Dessa relação promíscua entre a res pública e
grupos privados representativos de um capitalismo
cartorial viciado na obtenção de lucro fácil, sem ris
cos, nas tetas do Estado, nasceram as mazelas cor
rosivas da manipulação político-partidária; do em
preguismo, do gigantismo do instituto único (incom
patível com a estrutura federativa do Estado), por
isto mesmo, inadministrável e incontrolável, da cor
rupção generalizada, da descontinuidade administra
tiva; da demagogia; do tráfico de influência; das re
formas de fachada; enfim, de todas as formas imagi
náveis e conhecidas de fraudes.

Simultaneamente, a não realização das recei
tas previstas para o custeio expressa o fracasso da
gestão financeira. Resulta do não recolhimento habi
tuai das contribuições devidas pela União, Estados e
Municípios, suas autarquias e fundações (cobradas
prévia e compulsoriamente dos contribuintes); da
malversação das reservas técnicas, inviabilizando o



Brasília, 5 de dezembro de 1995.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PTB 
MG) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, volto à
tribuna da Câmara para manifestar o meu apoio e
empenho de que seja viabilizada a reativação e
reestruturação da Companhia.de Navegação do Rio
São Francisco, a fim de que possa atender à de
manda por transporte hidroviário nas áreas por ela
servidas.

Apresentei a Indicação nQ 201195, nesta Casa,
que versa sobre a adoção de medidas destinadas a
possibilitar o escoamento de mercadorias do noroes
te mineiro para o Porto de Vitória e outros pontos do
território nacional.

Sr. Presidente, em face da importância da rede
hidroviária do São Francisco, solicitamos a sua reati
vação imediata para que possibilite o escoamento
de alimentos e outros produtos para o desenvolvi
mento dessas regiões alcançadas pelo Rio São
Francisco, navegáveis ao longo dos 1.371 quilôme-
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Enquanto as atenções estão concentradas na tros. É preciso 'efétiVar a construção das três barra-
análise .das incorreções e ,das impropriedades da gens nos afluentes do Rio São Francisco, de acordo
,proposta gpyernamental, vai. passando inteiramente com a indicação' que fiz ao 'Governo Federal, para
desp\3rcebida a eventual privatização do seguro de sua perenizaçãoesólução definitiva para o transpor-
acidentes ,00 trabalho, tornada possível com a su- te hidroviário de toda aque\á'região, possibilitando,
pressão, no .at:figo .201 da .Constituição, dos benefí- ainda, a efetivação do projeto" da transposição das
cios çJedoença, invalidez..~ morte na hipótese de águas do Rio São Francisco. para a irrigação do Nor-
acidente do trabalho. deste.

Joga-se com a falta de. mern6~ia histórica e Solicito a V. Exª, Sr. Presidente, a transcrição,
com a falta· de informaçãp .~, de conhecimento da nos Anais da Casa, de importantes matérias publica-
matéria por parte da maioria para devolver às segu- das no Jornal doCommercioj de Pernambuco, inti-
radoras eS,se tipo. de seguro. 'Esquece-se, ou se ten- tuladas: HIDROVIA ATRAI SETOR PRIVADO, Colu-
ta fazê-Io que, em passado não muito distante; na Perspectivas: HIDROVIA 'PARA O NORDESTE e
quando o seguro de acidentes do tr~lho era explo- parecer da Divisão de Programação, da Conab
rado comercialmente, a perspectiva de lucro fácil e 'MATÉRIAS A" QUE SE REFERE O
nem sempre ,lícito re$ultay~ de irregularidades e prá- ORADOR: .
ticasqueenxovalhavam, envergonhavam e humilha- HIDROVIA ATRAI SETOR PRIVADO
vam a NaÇão. '

Eis, em síntese, as principais razões pelas O volume de carga transportado é histórico
quais a contra-reforma proposta pelo Governo não A Hidroviê;Ído Rio São F~~ncisco terá seu volu-
serve ao Brasil de hoje, nem ao de amanhã, poden- me histórico de carga transpottada, algo em tomo de
do conduzir a PrevidênCia,' em um prazo de tempo 120 mil toneladas anuais, retomado no próximo ano.
relativamente curto, a um impasse de conseqüên- A Agep, empresa mineira que explora sozinha a na-
cias imprevisíveis. '" vegação comercial no rio, fechou contratos com in-

Deputado Paulo Paim dústrias de cimento, mineradoras de gipsita, benefi-
Ruy Brito - Membro do Comitê Confe- ciamento de tomate e algodão para o transporte de

deral da Confederação Mundial do Trabalho; quase 130 mil t9neladas em 1996, entre os municí-
ex-presidente do Departamento Intersindical pios de Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Pirapora, ao
de Assessoria Parlamentar - DIAP, e autor longo dos {371 quilômetros navegáveis do São
da monografia A nova reforma da Previdên- Francisco. Um negócio que representará à Agep fa-
cia Social. turamento da ordem de R$3 mi,lhões.

A retomada da média anual de movimentação
de cargas pela hidrovia é a principal conseqüência
do processo de privatização' da Companhia de Na
vegação do São Francisco' (Franave), iniciado no fi
nal da década de 80 e ainda não concluído. Segun
do o diretor responsável pela divisão de transporte
fluvial da Agep. Fernando Borges, a partir de janeiro
poderá faltar embarcação para atender à demanda
que começa a se impor em torno do rio, caso não
seja privatizada a frota da Franave, nem surjam no
vos armadores interessados em explorar o trecho
navegável do São Francisco.

Não temos capacidade de atender apenas os
pedidos apresentados até agora pelas indústrias ci
menteiras de Minas Gerais interessadas na gipsita
produzida no sertão pernambucano, diz Borges. Ele
explica que já assinou contrato com a Companhia de
Cimento do São Francisco, do Grupo JMF, que tem
sede no Recife, para o transporte, a princípio, de 16
mil toneladas de escória (sobra dos fomos das side
rúrgicas utilizado como matéria-prima para fabrica-
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ção do cimento), maS,com a determinação de che
gar a 70 mil toneladas no final de 96.

A escória sairá da Açominas; nas proximidades
de Belo Horizonte, 'iatravés da Rede Ferroviária Fe
deral até o Porto d,e ,Pirapora, de. onde seguirá nas
embarcações para o Potto de Juazeiro, local em que
os caminhões da, Companhia' o recolherão para
abastecer a unidade do Grupo JMF no município
baiano de Campo formoso.

Polpa de Tomate- Fernando Borges informou
ainda que, graças laos resultados' obtidos com o
transporte experim'e'ntár ,de seis mil toneladas este
ano, a Cicanorte deverá fechar contrato com a Agep
para escoar, em 96,40 mil toneladas de polpa de to
mate produzidas em Juazeiro. A polpa irá para outra
unidade da Cica, no interior de Minas, onde será
transformada em extratos e outros subprodutos. As
concorrentes da Ciea, como a Etti Nordeste (tam
bém instalada no pólo, P.etrolina-Juazeiro), já come
'çam a se interessar n,ahidrovia salienta Borges, sem
entrar em detalhes sobre oossível neaociacão com a
empresa. ,

A Agepe, acre~~nta seu diretor, já está utili
zando hoje, através de arrendamentO, os seis com
boios da Franave, em condições de navegação,
para atender à demaf'!d~. Além da escória e do to
mate, a empresa tem contratos de escoamento de
dez mil toneladas dê ,gipsita (entre Petrolina e Pira
pora) e seis mil toneladas de algodão (entre lbotira
ma e Juazeiro, na Bahia).

HIDROVIA PARA O NORDESTE

Em 1990 o volume de transporte de carga pe
los rios Tietê e Paraná era praticamente zero. No
ano seguinte, foi viabilizada a hidrovia com a conclu
são da eclusa na barragem da hidrelétrica de Nova
Abaiadara. Em 92 já se transportava 1 mil toneladas
ano. Hoje, corn o tráfego de 90 embarcações o volu
me chega a 6 mil toneladas e a previsão é de que
até o ano 2000 esse número seja duplicado.

A hidrovia Tietê-Paraná interliga a região de Pi
racicaba, em São Paulo, a São Simão, em Goiás e à
hidrelétrica de ltapu, na fronteira com o Paraguai. A
região está sendo considerada como o coração do
Mercosul e é prioridade no Plano Plurianual do Go
vernoFHC.

O crescimento vertiginoso nos negócios ao lon
go da hidrovia, registrado nos últimos quatro anos,
tem uma responsável: a Agência de Desenvolvimen
to Tietê-paraná (ADTP). Trata-se de uma entidade
priyada sem fins lucrativos. Seu oQjetivo: atrair in
vestimentos. -

Estimulando

A ADTP conta atualmente com 11 O empresas
associadas. O total dé investimentos privados já rea
lizados em infra-estrUtura ultrapassa os US$ 250 mi
lhões. As oportunidades de negócios já cadastradas
ao longo da hidrovia totalizam um montante de US$
50 milhões, disse à coluna o diretor técnico da agên
cia, Roberto Silvestrini.

Os resultados alcançados na Tietê-Paraná es
tão estimulárido o Nordeste a intensificar- a luta pela
viabilização da hidrovia do São Francisco. Na próxi
ma quarta-feira o prefeito de Petrolina Femando Be
zerra Coelho;' e o secretário estadual de Transpor
tes, Marcelo Ayres, têm um encontro marcado com
os diretores da ADTP.

Na pauta, negociação para o fechamento de
um acordo de cooperação. À idéia é implantar em
Petrolina uma Agência de desenvolvimento para ad
ministrar a hidrovia e também atrair investimentos
para a região.

Esquecimento

"Queremos que a experiência da ADTP seja
repassada para técnicos, políticos e empresários da
região para que se engajem no projeto", afirma o
prefeito Fernando Bezerra.

A iniciativa de formar a agência de desenvolvi
mento também servirá para não deixar que o projeto
caia no esquecimento. A história está incluída no
Plano Plurianual do Governo Federal e o ministro do
Planejamento, José Serra, já afirmou que a União
apoiará o projeto.

Só làita o principal. As intenções serem mate
rializadas em dinheiro. Não é muito: R$ 10 milhões.
Levando-se em consideração os benefícios que o
projeto trará para o Nordeste, o valor na verdade é
irrisório.

Atraídos

O grosso mesmo, já foi gasto na hidrelétrica de
Sobradinho, onde foram investidos R$ 200 milhões
para a construção da eclusa que permite a navega
ção no São Francisco.

A hidrovia transformará o pólo Petrolina-Jua
zeiro num grande centro regional de distribuição de
cargas. As atividades econômicas já existentes,
como a fruticultura, em Petrolina: o gesso em Arari
pina e a produção de soja, nos serrados baianos se
rão estimuladas. Novos empreendimentos serão
atraídos.

..o projeto da hidrovia é apenas uma parte do
-Chamado Eixo de Desenvolvimento do Nordeste, um



Natural'

.Para.torná-Io viável, também será necessária a
recuperaçã0 do trechodaferrqvia Recife-Salgueiro,
obra orçada em R$ 30 milhões, e da construção do
trecho da ferrovia Transnordes,tina que.ligaPetrolina
a Salgueiro, um investimento de R$ 500 milhões,
aproximadamente.
.. , ,Rara o, secretário de, Transporte, Marcelo Ay
res, o importante,agora é garantir a viabilização, da
hidrovia e da recuperação do trecho Recife-Salguei
ro. Feito ispp, "a' Transnordestina serl!UlTla conse
qüênciÇl natural ,

PARECER DIPRO nº- 54, de '1'6-8-95
Sr. Gerente do Demeg,
O ~ssuntoem pauta é referente a uma indica-:

ção do Deputado Philél)1On' RodrigueS (fls. 05/12) a
qual foi encaminhada à Conab via Casa CiviVMinis
tério da Agricultura (fls. 02/03).

Tal Indicação, de nº- 201/95 da Câmara dos
Deputados, sugere ao poder Executivo, por intermé
diO do Ministério da Agricultura, adoção de medidas
destinadas a possibilitar o escoamento da produção
agrícola do Nordeste Mineiro.

O Sr. Chefe de Gabinete da Conab, por sua
vez, encaminhou a documentação para análise da
DiroplDemeg (fl.24).

Inicialmente, comunico que mantive contato
com o mencionado Deputado para obter informaçõ
es complementares àquelas conseguidas através da
leitura desta documentação; como conseqüência,
pude inferir os seguintes tópicos:

1) A região enfocada tem como princi
pais municípios: Unaí, Paracatu, Pirapora,
Montes Claros, Patos de Minas e Janaúba,
os quais vêm apresentando, nos últimos
anos, significativos incrementos de produ
Ção agrícola, contando, aquela área com di
versos projetos agropecuários;

2) No entanto, esse incremento de pro
dução não foi acompanhado pelo respectivo
desenvolvimento de uma infra-estrutura de
transporte que possibilitasse o escoamento
da riqueza agrícola gerada naquele paio;

3) São necessárias, portanto, a cria
ção, melhoramento e extensão de uma infra
estrutura viária que contemple o sistema
multimodal, combinando as malhas rodoviá-
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grande corredor de transporte,ligando o Porto de rias e ferroviárias, já,~xistentes, com o po-
Suape, em Pernambuco, ao porto fluvial de Pirapora tencial hídrico da região e;
em Minas ~erais. que ~ncerne a prazos:

4.1. LONGO PRAZO '
- construção de três.barragens nos rios das

Velhas Carinhanhae Paracatu, cujas re
gularização e perenizaÇão são fundamen
tais para, a navegação, fluvial da região
geoeconômica em questão;

4.2. MÉDIO PRAZO
- reatiVaÇão e reestruturação da Compa

nhia ,de navegação, 'do São Francisco 
Franave, para que, possa atender, ade
quadamente, a demanda por transporte
hidrpviário nas áreas por ela servidas;

4.3 CURTO PRAZO "
- atingiria diretamente a Conab: seria o escoa

mento dos estoques governamentais, armazenados
no Noroeste Mineiro, através dos sistemas viários
existentes.

Antes de tudo, para que possamos posicionar
mos a respeito da matéria, é necessário maior co
nhecimento geoeconômico sobre a região.

Além disso, não existe na Conab, à exceção
de estatísticas básicas e trabalhos circunstanciais,
nenhum estudo analítico que possa espelhar, em
profundidade, todas as carâ6t~'rísticas do transpor
te de produto agrícola atividade fim deste Departa
mento.

Aliás, este técnico, em trabalho intitulado Pro
posta de Implantação de uma Política de Transporte,
já havia observado essa carência de dados informa
tivos sobre transportes nesta Empresa. Na ocasião,
observou-se que, mesmo em órgãos externos, res
ponsáveis pelo setor de Transporte, haviam informa
ções, com mais de 20 anos de defasagem; portanto,
não era apenas deficiência desta casa.

Contudo, a necessidade de maiores e sistema
tizados conhecimentos sobre transportes de produ
tos agrícolas é um fato que se impõe à Conab como
um desafio a ser vencido, tendo em vista as respon
sabilidades (com envolvimento direto em transporte)
que lhes são atribuídas, quer por força institucional
(manutenção, remoção e comercialização dos esto
ques públicos e próprios), quer por conjuntura (au
mento de safra).

Vejo, portanto, nesta indicação, uma oportuni
dade ímoar deste Demeg iniciar a implementação
daquele projeto, já aqui referenciado, que é de gran
de importância para esta Empresa, já que a mesma
tem, no segmento transporte um dos pilares da sua
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execução da PGPM S'na administração de estoques nas Gerais, que é tão importante quanto o de Per-
próprios. nambuco.

É através desse segmento'que a Conab, consi- O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pro-
derando-se, também a localização estratégica de nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
seus estoques, redistribui os membros intervindo no Srs. Deputados, a questão das chamadas moedas
mercado, quando necessário, com o 'objetivo de con- podres do Governo tem alcançado grande repercus-
trolar o abastecimento epreço. ' " são na mídia nacional, principalmente no decorrer

Esses argumentos;, sucintamente acima expos- do ano de 1995. , '
tos confirmam a relevância do transporte para a Co- Tenho ouvido com muita freqüência, no âmbito
nabo desta Casa, a expressão moedas podres, principal-

Assim sendo, ,sugiro que seja feito um estudo mente quan<:!0 o assunto é priva~za~o. E foi exata--
de viabilidade na região enfocada, objetivando: mente a partir do processo de pnvatização desenca-

a) verificação da' possibilidade 'de atender a deado pelo Governo Federal que entrou em cena a
rE'.sente indica -o;, " , .' figura das mo~as podr~s.

p ça . ., ,', .. A propósito de mmhas observações a Folha
b) obter dados sobre a caracter.ístl~ de Infra- de S. Paulo, edição de 1º- de dezembro, trazes-

estrutura de transporte ~o NoroesteMineiro. . tampado extensa matéria, sobre medida do Banco
Neste estudo, s~n~m C?letados e analisados Central, cujo título destaque é BC aceita título po-

dados sobre a malhav~ána, taiS como: dre que ainda vai vencer. Isto significa dizer que o
- estrutura espac!al; Governo Federal aceitará créditos podres, ainda a
- pontos de apoio operacional; vencer, e não apenas os vencidos, como garantia
- dimensões; de pagamento dos empréstimos a bancos em pro-
- configuraçõéS; cesso de fusão.
- terminais; É importante esclarecer que moedas podres
_ portos; são pap~is que .0 ~overno Federal emite para pagar
_ conexões intermodais. suas dl~ldas, pnnclpalmente para pagamento de de-

, . . sapropnações de terra.
Desta forma, submeto este parecer a conslde- .. '

~ ção sup rior (DIROP chefia de gabinete) para Essas moS9a~ podres são ~dq~ln.das no mer-
a . e t cado paralelo, pnnclpalmente por InstitUições bancá-

pronunclamen o. rias e por grandes empresas interessadas no pro-
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re- cesso de privatização. Nesse sentido, essas empre-

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-ls ,e Srs. Depu- sas adquirem tais moedas com deságios aviltantes,
tados, quero manifestar minha estranheza pela for- os quais'~m"alguns casos atingem um índice per-
ma como o Ministério dos Transportes e a direção centual de 50%, usando-as para pagamento pelo
da Rede Ferroviária'Federal vem conduzindo o pro- apreço de face.
cesso de arrendamento e privatização daquela im- De todo esse processo, Sr. Presidente, srªs e
portante instituição, que é patrimônio do Estado e o Srs. Deputados, o que se constata é que o Governo
maior patrimônio do Ministério dos Transportes. O Federal, a rigor, não leva a sério seus compromis-
Governo, preocupado única e exclusivamente em se sos, sobretudo no que concerne a esse tipo de tran-
livrar da Rede Ferroviária Federal, não tem tido qual- sação envolvendo as ditas moedas podres.
quer tip~ de cautela no processo de reestrut~ração O Governo Federal, principalmente em relação
do funcionamento da Rede, provocando pâmco no à emissão desse tipo de título, deveria honrá-los no
setor funcion~1 daquela empresa e criando um ~ro- vencimento e, dessa forma, passaria a agir da mes-
cesso de deslnformação em relação aos verdadeIros ma maneira que exige que aja o cidadão comum, o
objetivos do Estado, tanto que os primeiro trechos qual muitas vezes é tolhido de certos direitos tão
oferecidos para a nova forma de funcionamento não logo incorre em inadimplência, principalmente se for
receberam nenhum tipo de candidato para o proces- com o Erário.
so de arrendamento. Minha preocupação em relação a essa prática

Esse é o protesto que faço. do Governo Federal, em usar moedas podres agora
Peço a V. Exª-, Sr. Presidente, que divulgue também como garantia no processo de fusão e com-

esta minha manifestação nos órgãos da Câmara dos pra de bancos, é exatamente porque temo que essa
Deputados e de atenção especial ao Estado de Mi- iniciativa traga prejuízos incalculáveis ao próprio Te-



07950 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1995

souro Nacional, visto que aceitar créditos ainda a passam as micro e pequenas empresas não reside
vencer contra a FCVS (Fundo de Compensação so- propriamente em produzir bens e serviços, mas, sim,
bre Variações Salariais) significa receber a moeda em comercializá-los. O problema econômico das
podre cujo valor é, a rigor, desconhecido. Nesse empresas, a nível intemacional, nacional ou local,
contexto, tudo vai depender do comportamento dos tomou-se o da escassez da demanda, ao invés do
juros, de reajuste de valores de aquisição da casa da escassez da oferta.
própria e da· própria capacidade de pagamento do O desafio'de produzir em larga escala já foi,
mutuário.emsentido amplo, superado pelo desenvolvimento

Segundo a Folha de S. Paulo, a variação des- tecnológico, pelo aprimoramento das tecnologias fí-
sa moeda podre ocorre de forma muito acentuada. sicas de produtos e processos, pela padronização
Para se ter uma idéia, em relação a essa variação, o de componentes. As linhas de montagem permitem
rombo do FCVS, em 1994, ,era estimado em R$ ·21 aumentos de produção e produtividade. Por outro
bilhões. Hoje (esse é dado trazido pela própria Fo- lado, os processos de comercialização estão pas-
lha), após a alta dos juros, calcula-se um valor aci- sando por rápidas transformações, em função da
ma dos R$50 bilhões. , evolução das técnicas e de. marketing, das mudan-

Essa atitude do Banco Central em relação' a ças econômicas e, sobretudo"em função de mudan-
esse tipo de transação envolvendo o aceite de moe- ça de comportamento do consumidor.
das podres tem sido inclusive objeto de crítica por A abertura da economia, .a entrada de produtos
eméritos economistas. importados e as mudanças de comportamento do

Acredito, Sr. Presidente, Stªse SI'S. Deputa-consumidorvêm repercutindo. fortemente nos canais
dos, que esta Casa não pode ficar indiferente a esse de distribuição de bens e serviços. Uma tendência
problema. Essa prática do Banco Central, que tem o do consumidor é eliminar intermediários e, com isso,
aval do Govemo Federal, a bem da ,verdade, não é evitar as margens ,levadas dos varejistas; enfim, é
uma atitude legítima, e receio que tudo isso possa comprar diretamente dos fabricantes. São reflexos
tomar-se um grande complicador para o Governo e dessa nova realidad~ de distribuição os shoppings
para o próprio Tesouro Nacional. Sou por aquela de fábrica, os lojões de'indústrias, as feiras de negó-
máxima: É melhor prevenir do que remediar. cios, os outlets centers americaoos e asiáticos.

Era o que tinha a dizer. Nesse sentido, merece registro o traealho que
O SR. ROBERTO PAULINO (PMDB - PB. vem sendo desenvolvido na Paraíba pelo Sebrae em

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, parceria com o Governo do Estado, Prefeitura e enti-
srªs e SI'S. Deputados, as micro e pequenas empre- dades da iniciativa privada na abertura de mercados
sas são a base da economia de mercado e a grande e de novos canais de distribuição para as micro e
força social do País. São os verdadeiros pilares do pequenas empresas.
Estado Democrático. Representam 98% dos estabe- São resultados deste trabalho:
lecimentos industriais, comerciais e de prestação de - Centro de Comercialização Luiza Motta -
serviços registrados no Brasil, 60% da mão-de-obra CCLM, com 5 mil metros quadrados de área, abriga
ocuP9Ôa e 42% dos salários pagos. Estão presentes 120 lojas pertencentes a indústrias de confecções,
em todo o território nacional, gerando empregq e calçados e artefatos de couro. Trata-se de experiên-
distribuindo renda. cia bem-sucedida, que, além da função de shop-

Apesar pe todos esses atributos, essas empre- ping de fábrica, da conquista e abertura de novos
sas enfren~ uma série de dificuldades que as im- espaços mercadológicos para produtos paraibanos,
pede de contribuir ao nível das suas potencialidades com conseqüente elevação do número de empregos
para o desenvolvimento social e econômico do País, gerados pelos setores contemplados, direta ou indi-
e particularmente do Estado da Paraíba. retamente, vem-se constituindo em um centro de fo-

Dentre essas dificuldades destacam-se variá- mento ao desenvolvimento dos ramos de confecçõ-
veis exógenas e ambientais, relacionadas com o es e'coureiro calçadista, através da transferência e
mercado de produtos e o mercado de fatores, como absorção de novas tecnologias de produtos, proces-
é o caso da comercialização e do acesso ao crédito. sos, gerência e comercialização.
É de fundamental importância um tratamento dife- A central de comercialização das micro e pe-
renciado por parte do Governo Federal, dando me- quenas empresas da Paraíba, Shopping Sebrae,
Ihores condições quanto à redução de tributos. que ocupa uma área construída de 7 mil metros

Uma grande dificuldade, por exemplo, porque quadrados em um terreno de 8 mil metros quadra-
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dos. E com capacidade em sistema de rotativ.idade sas, por tudo que elas representam do ponto de vis-
de atenderlbeneficiar diretamente 2 mil empresas ta econômico e social, condições de solucionar este
por ano, com a oferta dos seus'mUltiplos serviços grave fator de desistímulo ao seu surgimento ou for-
(central de vendas, exposição permanente, promo- talecimento, representado pela ausência de garan-
ção de eventos de comercialização, treinamento tias reais, quando de suas tentativas de irem ao
empresarial, difusão tecnológica) de forma indireta e mercado em busca de capitais de terceiros. .
complementar, os benefícios estendem-se a 4 mil fa- Portanto, a iniciativa do SEBRAE de constituir
mílias ou 20 mil pessoas, considerando que cada no País um fundo de aval para micro e pequenas
empresa atende e mantém um mínimo de duas fa- empresas merece também o nosso aplauso, pois
mílias, com cinco membros cada uma. além da solução para o grave problema das garan-

Essas experiências bem-sucedidas levaram os tias reais, pretende também ser um instrumento in-
Sebrae/PB, o Govemo do Estado e a iniciativa priva- dutor da criação de um amplo programa nacional de
da a planejarem a instalação de centrais similares crédito, orientado para esses segmentos empresa-
nas cidades de Patos, Sousa e Guarabira. riais de menor porte, que proporcione alternativas

Além desses' espaços físicos, o Sebrae/PB para o crescimento econômico sustentado que todos
vem promovendo feiras e exposições em diversos almejam.
Municípios do Estado, visando promover, divulgar e O SR. PAULO GOUV~A (Bloco/PFL - SC.
abrir novos canais de comercialização para os pro- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
dutos da Paraíba. De janeiro a novembro deste ano, Srlls e Srs. Deputados, de muitos modos pode uma
já foram realizadas vinte feiras de negócios e feiras comunidade distinguir alguns de seus membros pela
setoriais de móveis, confecções, calçados, informáti- contribuição que deram ao engrandecimento do gru-
ca, tecnologia, agroindústria e outros ramos ou gê- po social e de seu modo de vida. A comunidade polí-
neros de indústria, com a participação de cerca de tica organizada também tem suas formas de mani-
1.500 empresas e mais de 1 milhão de visitan- festar apreço e agradecimento. A mais significativa
tes/compradores. é, sem dúvida, outorgar a alguém o título de cida-

São também notórias as dificuldades por que dão.
passam as micro e pequenas empresas ao recorre- Pois é isso que realiza hoje a comunidade de
rem ao sistema bancário em busca de capitais que meu Estado, ao conceder o título de cidadão a dois
lhes permitam ampliar ou modernizar suas linhas de gaúchos que conquistaram um lugar de destaque no
produção ou comercialização. coração dos catarinenses. Nesta noite, a Assem-

Em recente pesquisa realizada pelo Sebrae, bléia Legislativa de Santa Catarina entrega o título
num universo de 30 mil operações realizadas pelo de cidadão Catarinense a Nelson Pacheco Sirotsky
seu programa de acesso ao crédito, foram aponta- e a José 'Pedro Pacheco Sirotsky, pela sua efetiva
das como principais causas dessas dificuldades as contribuição ao desenvolvimento das comunicações
que se relacionaram ao cadastro (31 %) e à falta de em Santa Catarina.
garantias reais. Os irmãos Nelson e Pedro recebem a justa e

Há que se registrar, ainda, que tais exigências merecida homenagem pelo trabalho realizado em
por parte dos agentes financeiros estão inseridas Santa Catarina à'irente da Rede Brasil Sul - RBS,
nas práticas bancárias sujeitas inclusive ao controle criada por seu saudoso pai, Maurício Sirotsky Sobri-
por parte dos órgãos reguladores dessa atividade, nho.
com vistas a assegurar, tanto quanto possível, o me- Em pouco mais de dezesseis anos de atividade
Ihor desempenho do portfólio de operações de crédi- em Santa Catarina, a RBS é uma corporação multi-
to dessas instituições e a conseqüente segurança do mídia que opera no Estado cinco emissoras de tele-
mercado frente a todo sistema financeiro. visão, cinco emissoras de rádio e dois jornais (um de

Trata-se, assim, de mecanismo que não pode âmbito estadual e outro de âmbito regional), consti-
ser negligenciado ou eliminado, devendo desta forma tuindo-se no mais importante grupo de comunicação
merecer tratamento que ofereça condições de não em Santa Catarina e empregando mais de 1.500
transformá-Io em fator impeditivo para a contratação profissionais.
de financiamentos pelas empresas de menor porte. Afrente do trabalho de implantação e consoli-

Neste contexto, praticamente todos os países dação da RBS no Estado estavam - e estão - Nel-
considerados desenvolvidos buscaram constituir fun- son e José Pedro Sirotsky, o primeiro como Diretor-
dos que assegurassem às micro e pequenas empre- Presidente e o segundo como Vice-Presidente. Jo-
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vens (42 e 39 anos, respectivamente), competentes ser humano, exercitando, ainda, de modo continua-
e determinados. Nelson e Pedro souberam conquis- do e crescente a filantropia.
tar a gente de meu Estado, sobretudo através daqui- Estive presente à referida efeméride e pude
lo que é uma característica do trabalho da RBS: A constatar, pessoalmente, o entusiasmo dos maçons
dedicação às causas da comunidade. Essa marca campistas por esta Loja que, sem se negar a pro-
que fica sobremaneira evidenciada em sua atuação nunciar-se sobre os fatos políticos, ao longo desses
no Estado de Santa Catarina. Cito, entre outras, as cento e vinte e cinco anos, cu!f.ivou o supremo ideal
operações realizadas pela RBS em prol das crian- da liberdade, da.exaltação à VIrtude, do respeito às
ças, pela recuperação dos estragos provocados pe- posições políticas e religiosas pluralistas, zelando
las enchentes de 1983 e 1984 e a campanha pela pela preservação da família como instituição, base
duplicação da BR-1 01, que promoveu o recolhimen- de toda a sociedade.
to de mais de um milhão de assinaturas, entregues Vale destacar, Sr. Presidente, que daquela
ao Presidente da República, e, mais recentemente, Loja participaram figuras ilustres da sociedade cam-
a campanha em prol da profissionalização do turis- pista, entre as quais podem ser relernbrados os no-
mo em Santa Catarina. mes de David Findlam, Benedito Gonçalves Pereira

É sobretudo esse direcionamento comunitá- Nunes, Sebastião Viveiros de Vasconcellos, Umbeli-
rio das atividades da RBS que credencia Nelson no Pacheco, Manoel Luiz Martins, José Coelho dos
e Pedro ao título de Cidadão Catarinense, que Santos, Ernesto Lima Ribeiro, Raul Abott Escobar e
hoje recebem. Título que, frisei, foi por eles con- Décio Gomes de Aquino. Atualmente, quando a Loja
quistado com muito trabalho, competência e pro- Progresso comemora os 125 anos de sua fundação
fundo sentido de integração com a gente de meu e relembra os feitos maçônicos em Campos, o Ve-
Estado. nerável Luiz Carlos da Cunha Filho vem dando con-

Ao conceder o título de Cidadão Catarinense a tinuidade à obra de seus ilustres antecessores, reno-
Nelson e a José Pedro Sirotsky, a Assembléia Legis- vando os quadros da Loja, modernizando as suas
lativa de Santa Catarina homenageia quem soube e instalações físicas, ampliando sua presença na ativi-
sabe orientar seus serviços em prol do estreitamento dade filantrópica e fortalecendo sua atuação nos
dos laços de concórdia e fraternidade dos cidadãos mais diversos segmentos da vida do Município, so-
de Santa Catarina. bretudo naqueles que têm tomado como bandeira e

Quero dessa tribuna cumprimentar e saudar dos maçons, entre os quais se inclui a Universidade
efusivamente Nelson e Pedro, pelo muito que a RBS Estadual do Norte Fluminense, uma de suas mais
já fez e que ainda fará pela gente de meu Estado. recentes vitórias, resultado da luta dos abnegados
Ao se tornarem cidadãos catarinenses, Nelson e Pe- obreiros da Loja Progresso.
dro conquistaram por mérito aquilo que só não ti- A história da Loja Maçônica Progresso, se bem
nham por resultado apenas de circunstância geográ- pesquisada e avaliada, se confunde e vem sendo
fica de nascimento. construída, dia a dia, junto com a melhor história

Parabéns aos novos cidadãos catarinenses. contemporânea do Brasil e do Estado do Rio de Ja-
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia neiro, desde as conquistas abolicionistas, à efetiva

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf-s e Srs. implantação do sistem~ ,democrático hoje experi-
Deputados, decorridos 125 anos, desde sua funda- mentado pelo povo brasileiro.
ção, em 1870, a Loja Maçônica Progresso, localiza- Presto minha homenagem pessoal, de Parla-
da em Campos, Estado do Rio de Janeiro, continua mentar vindo de Campos dos Goytacazes esta
exercendo expressiva influência sobre a sociedade Casa, aos maçons campistas e aos que, no Estado
campista mercê da seriedade de todos os seus inte- do Rio de Janeiro, participam dos ideais maçônicos.
grantes e dos grandes serviços que presta à comu- E quando registro o transcurso dos 125 anos da Loja
nidade em geral. Maçônica Progresso, o faço, Srs. Deputados, com a

No dia 3 de dezembro de 1995, aquela loja alegria de quem é testemunha dos relevantes servi-
reuniu-se, com a presença de representantes de ou- ços que a ~e~~a presta ao povo do meu Estado e
tras Lojas e das instâncias maiores de sua Ordem, de meu Mumclplo.
para relembrar os feitos históricos da instituição e Era o que tinha a dizer.
sua trajetória marcante, na qual jamais se afastou O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
dos ideais de fraternidade e de luta pela igualdade Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
entre os homens, na busca da plena liberdade do srªs e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna para re-
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fo~r minha posição favorável à instalação de uma com certeza, a grande maioria da população brasi-
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apu- !eira não compartilha dessa posição.
rar ~s denú.ncias que apontam a existência de tráfico Além das denúncias de corrupção, outros fatos
de influência e corrupção no caso SIVAM. Não po- importantes vieram à tona a partir da polêmica cau-
demos :mm!tir que o Governo continue brincando sada pelas conversas gravadas entre o Embaixador
com o dinheiro do povo. Júlio César e o empresário José Afonso Assumpção.

Questiono: que m6didas concretas foram ado- Exemplo disso são as confissões de um porta-voz
tadas até agora? O Governo limitou sua ação em do Ministério da Aeronáutica que revelou ser o SI-
afastar possíveis culpados pela instalação do gram- VAM, conforme foi concebido, ineficiente até mesmo
po no telefone do então Chefe do Cerimonial da Pre- para detectar o contrabando. O projeto estaria, as-
sidência da República, Júlio César Gomes. Fez isso, sim, fazendo um serviço de qualidade inferior e com
por exemplo, com o Presidente do Incra, Francisco custos superiores àquele realizado com as atuais
Graziano. Decisão, aliás, que não veio senão para disponibilidades técnicas.
atender mais uma vez os interesses da elite que Segundo o ex-Diretor do Instituto de Física da
sustenta o atual Governo, visto que Graziano ao me- Unicamp, José Ellis Ripper Filho, um sistema desen-
nos vinha demonstrando vontade política de acelerar volvido no Brasil não só pode ser melhor adaptado
a reforma agrária. às necessidades locais, como pode acompanhar

Ora, um dos princípios brasileiros que todos melhor ~ sua evol~o... Isso sem contar que o SI-
administradores públicos· devem observar é o da VA~ Vai ~erar 20 mil empregos, mas nos Es~~os
moralidade. Porém, no presente caso, está ocorren- Umdos, Visto qu~ a empresa contratada sem "Cita-
do exatamente o contrário. Apesar. de todas as de- ção é da~uele pais. .
núncias veiculadas na imprensa e relatadas pelos . MUitas outras são as Irreg~laridades já denun-
Srs. Deputados e Senadores na tribuna em várias cladas que envolvem pessoas Influentes do Gover-
oportunidades, o Presidente Fernando Henrique no. Assim, argumentos, bem como dados e núme-
Cardoso apresenta grande relutância em tomar atitu- ros, não faltam para embasar minha reivindicação:
des que visem esclarecer se de fato ocorreram irre- CPI para o SIVAM já!
gularidades no caso SIVAM. Era o que tinha a dizer.

O Governo e todos os seus Líderes, defenso- O SR. NELSON MARCHEZAN (RS. Pronuncia
res ardorosos do Plano Real e das políticas até aqui o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,ªs e Srs.
adotadas, em reiteradas vezes defenderam publica- Deputados, em uma nota técnica de 12 páginas, re-
mente a lisura do projeto SIVAM. Então, se de fato cebo com grande satisfação da Secretária Executiva
acreditam que não há nenhuma sujeira a ser desco- do Programa Comunidade Solidária, Anna Maria Pe-
berta, por que são tão firmes ao se posicionaram Iiano, parecer elaborado pelo Instituto de Pesquisa
contra a criação de uma CPI para investigar as de- Econômica Aplicada no que se refere a projeto de lei
núncias existentes? de minha autoria instituindo programa de renda fami-

. . Iiar mínima e de promoção sócio-educativa a crian-
As atitudes de Fernando Hennque Cardoso de- ças e adolescentes em sit ação de . . I

monstram que ele está (ou pretende estar) com os .. u nsco socla ..
olhos vendados diante da atual realidade do País Elaborei esse projeto com base no angustiante
que governa. Revelam seu descaso com a situação cenário que vem a cada dia nos chamando menos
de milhões de pessoas que sofrem com a falta de atenção pelo caráter de normalidade assumido, o
emprego, moradia, educação, saúde, incentivos das crianças que por falta de acompanhamento es-
agrícolas, terra para plantar e alimento para saciar a co~ar e condições ~e manter o mesmo nível de apro-
fome. Afinal, se omite em tomar providências com veitamento de ensino dos colega repetem ano após
relação a um projeto de 1,4 bilhão de dólares, que ano, desanimam-se, consideram-se perdedores e
com juros chegará a 2,8 bilhões de dólares, sobre o vão-se embora, abandonam as escolas engrossan-
qual pesam inúmeras denúncias de irregularidades. do a fileiras da evasão, tão prejudiciais aos propósi-
Talvez para ele e todos os componentes de seu alto tos de crescimento social e econômico do País.
escalão, assim como para os empresários envolvi- Pasmem, Senhores! A nota técnica do roovimen-
dos no caso, não pese o fato de tanto dinheiro públi- to Comunidade Solidária me surpreendeu e acontece-
co estar servindo para rechear aindE!,.mais os bolsos rá o mesmo com quem desse número tomar conheci-
daqueles cujas carteiras já transbordam. Porém, mento. Hoje estima-se que existem 8,5 milhões de
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crianças e adolescentes alvos do programa que SLr

giro. Esse é na verdade um alto risco social.
Como vamos encarar esse número nesta Casa

daqui para a frente deve ser um questionamento
constante e uma alavanca para ações sem mais de
mora.

Da forma como elaborei o projeto, consideran
do a concessão de um valor mensal equivalente a
30% do salário mínimo por filho ou dependente de
até 14 anos de idade às famílias com renda não SLr

perior a um salário mínimo, desde que os filhos ou
dependentes de sete anos ou mais estejam freqüen
tando a escola e os chefes de família estejam inte
ressados no crescimento profissional, participando
de cursos de treinamento e aperfeiçoamento, acredi
to que estaremos resgatando a cidadania através da
educação.

Se fôssemos implantar o programa hoje, avalia
o documento, seria necessário dispor de cerca de
R$3 bilhões. Essa informação me fez acreditar com
maior veemência, sendo essas crianças importantes
como vimos declarando em todas as esferas de po
der, que a reversão desse quadro que entristece e
constrange o Brasil é possível.

Entre as fontes de recursos de forma eclética
procurei dividir equilibradamente os compromissos
para não sobrecarregar qualquer setor. A União se
responsabiliza por 70% e os Municípios por 30% dos
recursos necessários.

É sabido que são nos momentos críticos que a
criatividade aflora. Se, 8,5 milhões de crianças cor
rendo risco social ainda não são motivo de grande
preocupação, o que está faltando para encontrarmos
a sensibilidade perdida?

Leio na revista Informática Hoje , do mês de
novembro, matéria de grande oportunidade intitulada
Não há mágica. A saída está na educação e a1egro
me pois minha preocupação é pertinente. Fico ao
mesmo instante triste. Temos que trilhar muito chão
ainda.

Trabalho recém-concluído sobre globalização e
impacto nas oportunidades de emprego a partir de
dados da ONU sobre as cem maiores empresas
multinacionais identifica como tendências o seguin
te: Redução do número de emprego por faturamento
e descentralização acompanhada de polarização.

As empresas estão transferindo para suas sub
sidiárias as funções de pesquisa e desenvolvimento.
Mas esse movimento é limitado ao Primeiro Mundo.
O Brasil não aparece na lista dos candidatos a rece
ber esse tipo de investimento. Então, vem a pergun
ta estarrecedora para o país do terceiro milênio:

o Brasil tem chances de não ser exclusivamente um
consumidor de informação etecnologias no mundo
globalizado? A geração de riqueza já está direta
menterelacionadaaodomíniodoconhecimento.

Estive com o sociólogo Betinho, Coordenador
do Movimento Ação da Cidadania, e com a Secretá
ria Executiva do Programa Comunidade Solidária,
Anna Maria Peliano, e ambos entenderam que as
iniciativas de enfrentamento da pobreza no segmen
to infanto-juvenil da população são fundamentais.

O Governo Federal já vem adotando um con
junto de medidas no campo da assistência social
que se inserem no contexto do que proponho com o
programa de combate a repetência e a evasão esco
lar. Relaciono alguns como a implementação, no
próximo ano, dos benefícios da Lei Orgânica da As
sistência Social, o que concede um salário mínimo
mensal às pessoas portadoras de deficiência grave
e aos idosos com 70 anos ou mais pertencentes a
famílias com renda mensal per capita até um quarto
de salário mínimo e o estabelecimento de uma linha
de financiamento a programas sócio-educativos para
crianças de 7 a 14 anos.

Nesta virada de século não podemos permitir
quadros estatísticos que repitam ou agravem o que
temos atualmente, ou seja, 18 milhões de analfabe
tos maiores de 15 anos de idade, 25 milhões de
semi-alfabetizados maiores de 10 anos de idade,
força de trabalho com média de 3,5 anos de escola,
índice de evasão e repetência escolar da ordem de
57% (Unesco) de cada 1000 (mil) alunos que entram
no 1Q. grau, apenas 63 concluem o 2º- grau, 48 en
tram na universidade e somente 8 concluem o curso
superior.

Enquanto isso, no planeta em que 50 milhões
de pessoas já estão conectadas à Internet, a Coréia,
que acabou com o analfabetismo na década de 70 e
universalizou o estudo secundário em meados dos
anos 80, colhe frutos cultivados durante 30 anos e
os conta da seguinte forma: 99% das crianças en
tram e completam o primeiro grau;

80% dos que completam o primeiro grau pas
sam para a escola secundária;

38% desses, vão para a universidade;
a renda per capita que em 1960 era de

US$690, em 1994 atingiu os US$8.500.
Se conseguirmos manter nossas 8,5 milhões

de crianças e adolescentes nas escolas, pelo menos
até completarem o segundo grau, o ano 2025 espe
ra um Brasil que faz justiça ao seu tamanho, a sua
capacidade produtiva e a todos os recursos de uma
grande nação.
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O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA. a expressão justa de um longo e representativo mo-
Pronuncia o seguinte discurso.) ,- Sr, Presidente, vimento social que, ao longo de quase vinte anos,
srªs e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para dar pugnou pela superação do modelo assistencial até
conhecimento à Casa da eleição realizada ontem, então vigente, considerado segregador, ineficiente,
no Tribunal de Justiça da Bahia, da nova Mesa Dire- corruptor e ,até iatrogênico. Na verdade, o conceito
tora para o biênio 1996 - 1988. acima expresso encerra a noção da democratização

A sessão para eleição do Presidente, Vice-Pre- da saúde, tanto em termos das condições de adoe-
sidente e Corregedor-Geral contou com a presença cer, como daquelas referentes ao acesso ao atendi-
maciça de todos os membros do Pleno em atividade, mento.
elegendo por unanimidade o Desembargador Aloísio Nos demais dispositivos constitucionais relati-
Batista, que tomará posse no dia 2 de fevereiro de vos à questão, ficam evidentes, além do princípio da
1996. universalidade, os da eqüidade, da racionalidade do

O Presidente de~larou, após o anúncio oficial sistema, do papel do setor público, da participação
de sua eleição, que sua meta prioritária será harmo- da iniciativa privada e dos mecanismos de financia-
nizar as relações do Judiciário baiano com os Pode- mento.
res Executivo e Legislativo. Entretanto, senhoras e senhores, o que tem

Foram eleitos, além do Presidente, que atual- ocorrido de lá para cá? Pelo menos do ponto de vis-
mente preside o Tribunal Regional Eleitoral, o De- ta da sensação, parece que as coisas têm ido cada
semb.argador Robério Teixeira Braga para Vice-Pre- vez pior: as filas aumentam, os casos escandalosos
sidente e o Dr. Luiz Pedreira Fernandes para Corre- da não-assistência se sucedem, fraudes são denun-
gedoria-Geral. ciadas, os prestadores privados se queixam dos va-

O futuro Presidente, não tenho dúvidas em afir- lores e do não-pagamento, os Estados e Municípios
mar, continuará a zelar pela imagem do Poder Judi- reclam~,!, q~e não ~ecebe~. o que lhes, é devido
ciário do meu Estado além de cada vez mais colo- pelo Mlnlsténo da Saude, pallticos denunCiam o mau
cá-lo perto da socied~de, já que o dinamismo com- uso do dinheiro por Prefeitos e Governadores; e,
petência e bom relacionamento com os vário~ seg- agora, o próprio Ministério da Saúde se coloca como
mentos que compõem aquele Poder é um traço mar- vítima do .si~ema, ao ~~ixar de receber os rep~~es
cante de sua personalidade, além da firmeza de pro- ~as contri~ulçõ~s SOCI~IS arr?cada~as pelo Mln~sté-
pósitos e idoneidade de suas ações. no da PreVidência SOCial. MaiS que ISSO, se anallsar-

Sr. Presidente, trago com satisfação esta notí- mos o orçamento, ve~emos q~e a ~rioridade social
cia, desejando ao Dr. Aloísio Batista e a à nova n~o p~a de.m~r~ diSCUrso Inconsistente: há uma
Mesa Diretora que sua gestão seja de plenas reali- Significativa dlml~ulção de 1995 para 1996, dos
zações. aportes para a saúde.

Era o que tinha a dizer. Precisamos, no entanto, entender essa situa-
O SR. COSTA FERREIRA (Bloco/PFL _ MA. ção k~fki~na: a incoerência e~tre a doutrina (definida

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, constitucionalmente) e a prática. O que não deu cer-
srªs e Srs. Deputados, A saúde é direito de todos e to? O que está errado?
dever do Estado, garantido mediante políticas so- Primeiramente, para que não passemos por in-
ciais e econômicas que visem à redução do risco de gênuos, é obrigação que reconheçamos a impossibi-
?oen~ .e de outros agravo~ e ao acesso universal e Iidade de se conquistar a saúde sem um avanço real
Igualltáno às ações e serviços para sua promoção, na qualidade de vida e na distribuição da renda. Não
proteção e recuperação. ' há sistema de saúde que passa compensar a dra-

Não sei se V. ExªS identificam esse texto e se mática situação em que vive grande maioria da pa-
já refletiram sobre suas implicações e dimensões. pulação brasileira. Mas quando o sistema também

Na realidade esse é o texto do art 196 da nos- não atende adequadamente a demanda; ,então o
sa Constituição, como parte da Seção 11, da saúde, problema se agrava tremendamente.
no contexto do Capítulo 11, da Seguridade Social. É claro que num país que tem' uma renda per

Ele reflete o que há de mais avançado em ter- capita em tomo de 2 mil dólares por ano, não se
mos de conceito de saúde, dando, inclusive, pautas pode esperar um alto gasto com assistência àsaú-
para a atuação do Estado. O texto constitucional re,.. de; mas os menos de oitenta dólares (incluindo-se aí
ferente à saúde é unanimemente considerado como os gastos privados) que gastamos no Brasil chega a



Mais agradável ainda é saber que V. Exª na
Presidência dos trabalhos presencia meu pronuncia
mento, através do qual comunico o meu desligamen
to do PPB, ocorrido nesta semana, e o meu ingresso
no seu partido, PSDB.

A vida política brasileira está muito presa a
seus quadros e às suas lideranças. Sou político de
tradição liberal. Felizmente, estou ingressando no
PSDB porque o Estado do Rio de Janeiro está ven
do no trabalho do Presidente da República, Fernan
do Henrique Cardoso, e no do Govemador Marcello
Alencar o caminho certo no que tange à alocação de
verbas, ao desenvolvimento e à integração da So
ciedade. E, acompanhando esses movimentos que
trazem nova dimensão para o meu Estado, as mi
nhas bases estão a exigir de mim uma posição. Ten
do em vista as eleições do próximo ano, estamos
procurando o caminho certo. Consideramos o PSDB
o caminho certo para que o País venha a ter melho
res dias.

Portanto, cumprindo as fórmulas protocolares,
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soar ridículo para quem assiste à Globo e constrói tanto, se o Governo busca credibilidade para imple-
metrôs e linhas vermelhas. mentar um programa de austeridade e controle das

Não que estejamos optando pelo atraso, mas finanças públicas, é necessário que, em alguns seto-
há que se discutir a questão das prioridades e aca- res, seja demonstrada sensibilidade, entendendo-se
bar com essa história de que o setor social e particu- que, se é possível a busca de maior racionalidade
larmente o saúde são gastadores, o que costuma em certos gastos, esse não é um setor eSbanjador;
ser alardeado pelos tecnocratas da economia, quais- pelo contrário, está acostumÇl.do,à escassez. É, pois,
quer que sejam suas origens partidárias e bases necessário que a questão da saúde deixe de ser en-
ideológicas. carada como setorial e entregue às eventuais idios-

Por outro lado, é impossível que se continue sincrasias ou perfis próprios de um ou de outro Mi-
com a política de desarticulação intersetorial que nistro, para se tornar uma política de Governo. Não
hoje prevalece, seja pela irracionalidade da organi- seria demais espetar que a saúde se t?rnasse uma
zação administrativa da máquina do Estado ou pelos preocupação central de toda ~ máquma govema-
projetos pessoais dos vários Ministros que acabam mental. O que não se pode mais é compactuar com
por prevalecer sobre a doutrina e os projetos de uma postura olímpica das autoridades econômicas
cada área. Como no caso do' setor saúde, onde o que acham que a saúde sera mera decorrência do
conceito e a doutrina de Seguridade Social ainda es- seu sucesso no combate à inflação.
tão por se efetivar; onde o saneamento não é discu- Convido, pois, os ilustres colegas, assim como
tido, senão sob a ótica dos empreiteiros; onde a os dirigentes do Governo, a refletirem sobre essas
questão dos medicamentos está subordinada aos questões. Acho que inovaríamos se fôssemos um
perversos interesses das multinacionais; onde a pouco mais heterodoxos no tratamento dessas
desnutrição continua sendo uma realidade, a despei- questões. A saúde pública não pode ser uma res-
to da declarada política de reforma agrária; onde o ponsabilidade de um Ministério. Ela deve ser o obje-
meio ambiente continua a ser deteriorado, seja no tivo do próprio Governo.
meio urbano, no ambiente de trabalho ou na zona Era o que tinha a dizer.
rural. O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPB-RJ.

A conceituação de saúde que a Constituição Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e
de 1988 trouxe exige uma nova postura do Governo Srs. Deputados, pela primeira vez ao chegar ao ple-
frente à questão. O que está em jogo não é apenas nário sou convidado a fazer meu pronunciamento
a questão da assistência médica, mas uma nova imediatamente. Para mim é uma surpresa agradá-
concepção do papel do Estado na promoção e na vel.
proteção da saúde", ou seja, na busca da saúde
como expressão da qualidade de vida.

Isso é a saúde pública às portas do século XXI.
Infelizmente, não parece que esse ponto de

vista seja hegemônicc;> nas ações de Governo. Hoje,
o que ocorre é que o Governo só se mexe quando
ameaçado por algum setor que tem interesses eco
nômico-financeiros em jogo, como é o caso da in
dústria de medicamentos e, agora, nos hospitais pri
vados contratados pelo SUS.

É justo que todos tenham assegurados seus di
reitos. Mas e os direitos da população que há muito
padece de males inadmissíveis em dias de hoje e
clama por um mínimo de dignidade no atendimento?

Pensamos que essa barbârie em que hoje vi
vemos na saúde tem a sua solução já discutida, pac
tuada e inscrita na Constituição e na lei. O que falta,
fundamentalmente, é o cumprimento das mesmas, a
vontade política de tomar a questão prioritária.

Não queremos aqui parecer irresponsáveis, ig
norando a dura realidade econômica do País. No en-
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encaminho ofício ao Presidente da Casa e aos Líde- encaminhada pelo Poder Executivo. Todos sabemos
res do PSDB e do PPB comunicando minha nova também que foi um deus-nos-acuda a aprovação da
posição política nesta Casa. admissibilidade desta proposta na Comissão de

Sr. Presidente, srªS, e Srs. Deputados, em Constituição e Justiça, além da preocupação que ela
todo o Brasil, e com. mais virulência nas grandes ci- causa a todos os Parlamentares desta Casa e, aci-
dades, a tônica constante que se observa é o cresci- ma de tudo, motivo de perda de sono para o servidor
mento vertiginoso da violência. público em todo o País.

Sem embargo de sua popu1lilção ordeira e la- O Sr. Ministro Bresser Pereira e seus assesso-
boriosa, cidades como São Paulo·e Rio de Janeiro res, quando convocados pelas Comissões e em reu-
vêm se transformando em autênticos purgatórios, niões de bancadas partidárias nesta Casa e no Se-
pois seus habitantes. já não gozam do direito ele- nado, têm-se esforçado para explicar os objetivos
mentar de ir-e-vir, sujeitos a serem vítimas de toda dessa proposta de emenda à Constituição, mas infe-
sorte de agressões. lizmente até hoje essa preocupações não foram

Aliás, o Rio de Janeiro é o recordista nacional dissipadas nem os objetivos totalmente esclareci-
em número de homicídios, com registros, em 1985 e dos.
1991, de cerca de 70.061 assassinatos, superando o Sr. Presidente,.Srs. Parlamentares, se essa
número de baixas norte americanas em toda a guer- preocupação paira em todo o Congresso Nacional, é
ra do Vietnã, onde pereceram 56 mil soldados, con- evidente que nos pequenos Estados, como o Ama-
soante o Instituto Femand Braudel de Economia pá, já se espalhou a notícia de que a referida pro-
Mundial. posta será uma ferramenta capaz de prejudicar, no

Nesse contexto, foi, a nosso ver, da maior im- futuro, grande parte dos servidores da União. Esta-
portância a marcha Reage Rio, que empolgou os ca- do~ pequerios, como o Amapá, descentralizados ou
riocas na semana passada simbolizando o desejo mais afastados do Poder Central, mostram-se preo-
ardente da população, incluídas todas as categorias c~pad~s, porque têm.servidores dos ex-Territórios à
sociais e todos os segmentos profissionais, de que a dispOSição dos atuais Es~os. Espalhou-se que,
paz seja resgatada no Rio de Janeiro. com a aprovação da aludida proposta, o primeiro

Conquanto tenha sofrido algumas críticas ofi- alvo do Governo :~eral será exatamente os servi-
ciais por parte do Governador e do Prefeito do Rio dores dos ex-Terntónos.
concordamos plenamente com o sociólogo Betinho":' Sr. Presidente, essa preocupação tende a
um dos mentores do movimento no sentido do que o agravar~s?, porque há notícias de que o Ministério
Reage Rio tem objetivos claros e definidos, como a da,Admlnlst~ação Federal e R~forma do Estado au-
reforma da polícia e a urbanização das favelas cario- tonzou a retirada de 1.150 servidores da folha de pa-
caso gamento este mês do Estado do Amapá, além de

A manifestação popular em questão revelou _ autorizar ~ reversão de referências e carreiras para
como disse Betinho - que a polícia vai além dos go- 1.489 servidores.
vemos e dos partidos, envolvendo a participação do Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, recordo-me
cidadão na luta pela cidadania. de que durante todo.. este ano a bancada amapaen-

A despeito da chuva forte, o evento, Sr. Presi- se, junta?1?nte com o Gove~nador, est~v~ reunida
dente, foi um sucesso, demonstrando que a popula- com o MInistro Bresser Pereira pa~a soliCitar 9ue o
ção do Rio de Janeiro não mais suporta a violência, cas~ ?~S Estados do ~mapá, Roraima e demaiS .ex-
unindo-se, sem distinções, pela paz. Terr~onos não fos~e ViStO apenas do ponto de Vista

Agora, é a vez das autoridades agirem, com técniCO, ,mas c~n~lderado o .aspecto s.ocial. Lembra-
decisão, pois a retórica oficial, que insiste na crônica ~:~;;:a:c~:tI~: concedidas a ván~s segm~ntos
falta de recursos, já não engana e satisfaz ninguém I a ,co~o por exemp o ao.pro utor
salvo os meliantes.. / 'rural q~~, de f?r~a mUito Justa, teve praticamente

. ~ ( ~uas diVidas anistiadas pelo Governo Federal; o pró-
Era o que tinha a dizer. 'prio Congresso anistiou também as dificuldades do
O SR. MURILO PINHEIRO (Bloco/PFL-AP. Governo Federal, ao aprovar o Fundo Social de

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªS. e Emergência. Agora o Amapá, Roraima e os peque-
Srs. Deputados, é do conhecimento de todos que nos Estados encontram-se nesta situação. Mesmo
tramita nesta Casa a proposta de emenda à Consti- antes de aprovada a proposta de emenda à Consti-
tuição que trata de reforma administrativa do Estado, tuição, já verificamos a retirada de 1.150 servidores

/
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da folha de pagamento do Estado, que é o maior do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
empregador. Um Estado cuja economia depende reforma agrária.
praticamente de 70% das ações do Governo, agora Há quem não' valorize o trabalho do Ministro
vai para o fundo do poço, porque já está mergulhado José Eduardo de Andrade Vieira, mas é uma injusti-
no desemprego. Esses 1.150 servidores na verdade ça que precisa ser reparad~...Sua atuação pessoal
não são apenas 1.150 servidores numa média de no Ministério é paradigmática. ttão se utiliza de pas-
cinco pessoas por família, representam mais de 5 sagens aéreas, pois usa seu avião. Não anda de
mil pessoas que, neste Natal, não terão o que co- carro oficial, anda no seu; contrata do seu bolso as-
mero São pais de famílias que não poderão oferecer sessores para o seu gabinete não mora em aparta-
um Natal digno a seus filhos. O Governo Federal mento ou casa oficial, mas em sua residência. En-
tem se esforçado para erradicar a miséria, a pobreza fim, não goza em'causa própria, das vantagens do
e a fome do País, por meio de programas, como o seu cargo. Seu expediente começas às 7 horas e vai
Comunidade Solidária, mas no Amapá se implantará até tarde da noite, almoçando no próprio Ministério.
essa miséria, e a fome vai-se agravar neste Natal. É inovador e trabalhador, prestando relevante servi-

Por isso, Sr. Presidente, apelo aos colegas ço ao povo e à Nação.
Parlamentares para que peçam ao Ministro Bresser Quanto à reforma agrária é ele hoje o ponto de
Pereira que analise com carinho o caso dos servido- equilíbrio neste campo. Defende sua descentraliza-
res federais do Amapã, que estão aflitos. O Estado ção para os municípios, a fim de que a comunidade
estâ em polvorosa, o Governador não sabe mais o municipal, organizadan;tente, comande as tarefas
que fazer. E apesar de não ser aliado do Governa- pertinentes à reforma. É que essa grande meta go-
dor - sou seu adversário político - disse a S. Exª. vernamental precisa contar com o apoio de todos e
no momento de defender os interesses do Estado a participação dos Municípios para alcançar esse
estaríamos aqui para fazer l.!m apelo ao Governo objetivo. .
Federal. Fazer reforma agrâtia é revolver estruturas. É

Sr. Presidente, mais uma vez peço ao Sr. Mi- transformar o econômico e o social. É mudar a men-
nistro Bresser Pereira que analise com carinho o talidade colonial para ser desenvolvimentista. É ofe-
caso dos servidores federais do Amapá, porque se- recer dignidade de vida ao trabalhador rural e à sua
rão 5 mil pessoas que, neste Natal, não terão o que família, colocando o capital a serviço do trabalho.
comer, não terão nada para dar aos seus familiares Mas não se faz reforma agrária sem sacrificar,
num momento de fraternidade, da amol: e em que se sem incompreensões e sem muito empenho.
prega o entendimento entre os seres humanos. Na Inglaterra e na França a reforma agrária

Era o que tinha a dizer. motivou revoluções. Nos Estados Unidos, houve
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A muita luta, muita morte e muita determinação.

Mesa registra com satisfação a presença em plená- O México derramou muito sangue desde Zapa-
rio de vários Srs. Deputados do Parlamento argenti- ta, até hoje, com o subcomandante Marcos, no Chia-
no. Entre S. ExªS podemos citar o Sr. Humberto J. pas.
Roggero, Presidente da Comissão da Indústria e Co- No Brasil, João Goulart, caiu por querer a refor-
mércio, Esperamos que tenham uma boa estada no ma agrária às margens das rodovias federais e em
Brasil. terras devolutas. Enfim, temos de aproveitar a expe-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- riência de outros povos e mesmo a nossa para fa-
cedo a palavra ao nobre Deputado Osmãnio Pereira. zermos uma reforma agrária para todos, inspirada

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB _ MG. Pro- no soci~l, ~s obedien~e, à lei: sustentâculo da de:
, , t d' ) S P 'd t S"- mocraCla, pOIS, como dIZIa RUI Barbosa, fora da leI

nuncla o seguln e ISCUrso. - ~. resl en e, 1-':> e não há salvação.
Srs. Deputados, a reforma agrána é meta do Gover- , , ,
no que interessa, fundamentalmente, ao povo e à / Para ~~m, o centro de equ~li?no da no~a re-
Nação. Vem se arrastando desde as C9Pitanias He- forma agrána passa pelo atual Ministro ~~ Agncultu-
reditârias, do Brasil Colônia aU:X>i umprais do ano ra, Senador~OSé Eduardo de ~ndrade Vieira:
2000. Tem sido um pleito abra~ci6,po.rvários gover- Estâ ai a C~n,tag para ?I~er,do convêniO firma-
nos. Destaque-se, no entant<i. o empenho e desern- do co~ aque,le Mlnlsténo, pnvlleglando os pequenos
penha do governo Fernando Henrique Cardoso, nes- e médiOS agncultores.
tq/área tão sensível e tãq; importante aos cuidados Este ano foram desapropriados 1 milhão e 151

" II .
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mil, 749 hectares, recorde que soma todos os gover- representar um caos, uma vez que não só esses
nos anteriores. servidores como também seus familiares serão dire-

O Presidente Fernando Henrique Cardoso pro- tamente atingidos por essa decisão.
meteu assentar, neste ano de 1995, quarenta mil fa- Observem que contatos políticos, a busca do
mOias. Esta meta será superada! Estão aí os agricul- entendimento e uma palavra de convencimento não
tores testemunhando a luta do Ministro José Eduar- faltaram para que o Ministro revisse sua posição.
do de Andrade Vieira, para beneficiá-Ios em todas Desde a época do Governo Sarney, quando
as frentes de trabalho, não podendo às vezes alcan- Bresser Pereira exercia um cargo de Ministro, S. Exª
çar seu intento em razão de obstáculos alheios à sempre assumiu posições intempestivas e, diria até,
sua vontade. precipitadas.

t= ele merecedor da confiança do Presidente da Embora o Governo seja o empregador, temos
República, o qual faz questão de publicamente de- o intuito de defender os reais interesses da popula-
monstrá-Ias, inspira confiança aos produtores. De- ção do Estado do Amapá por termos um compromis-
monstra permanente interesse pelos trabalhadores so social com aquela terra.
em todos os atos do seu Ministério. t=, no entanto,
um defensor intransigente da legalidade. Daí conde- Fizemos questão, de trazer esse assunto à tri-
nar as invasões às propriedades, as violências no buna para apelar ao Presidente da República, embo-
campo ou o esbulho possessório. Por isso sofre críti- ra S. Ex'ª- esteja muito atarefado com a questão do
cas, ataques e agressões pelos que não querem as Sivam. A situação que hoje afeta o ex-Território do
soluções dos problemas, mas almejam o conflito por Amapá é social, causa grande preocupação e ne-
razões políticas, preferindo não a reforma agrária, cessita de uma decisão de emergência.
mas uma revolução agrária. t= criticado pelos que Que o Ministro Bresser Pereira possa reestu-
não trabalham e querem usurpar os bens de quem dar essa decisão - talvez pelo fato de não conhecer
trabalha, pelos que desejam a anarquia e não o pro- o Estado da Amapá, diria que não conhece grande
gresso e o bem-estar do trabalhador. parte da Amazônia, pois são poucos os Ministros

O Governo, graças a Deus, conta com um Mi- que se preocupam em conhecer os Estados da Re-
nistra da estatura de José Eduardo de Andrade Viei- gião Norte e da Região Nordeste, até porque esses
ra, responsável progressista confiável e trabalhador. Estados não oferecem aquelas mordomias que a

maioria busca - tomada de forma aleatória e em
Era o que tinha a dizer.
O SR. ERALDO TRINDADE (PPB _ AP. Sem prejuízo dos reais interesses da população.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SJªs e Srs. De- Aguardamos que essa posição intempestiva do
putados, venho à tribuna a propósito da notícia divul- Ministro seja repensada e que S. Exª entenda estar
gada ontem em meu Estado, por parte do Ministério atingindo diretamente mais de 5 mil pessoas, que fi-
da Administração de que mais de 1.150 servidores cam na expectativa de uma decisão favorável a esse
públicos federais à disposição do Estado serão de- fato, que no mínimo causa uma surpresa muito gran-
mitidos. de, uma vez que o Ministro sequer teve a preocupa-

Trata-se de uma decisão, tomada pelo Ministro ção do informar o Governador ou os Parlamentares
Bresser Pereira, que qualificamos como intempesti- do Estado do Amapá da decisão que iria tomar.
va até porque não há justificativa lógica para essa Era o que tinha a dizer.
decisão por parte do Ministério da Administração. O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Sem revisão

Pelo que se sabe, no ano passado denúncias do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
foram feitas nesta Casa e o Ministro da Administra- na semana passada a Comissão de Agricultura, da
ção designou uma Comissão de Sindicância para o qual sou Vice-Presidente, juntamente com a FAO e
Estado do Amapá com o objetivo de averiguá-Ias, foi o Banco Mundial, realizou o Seminário Internacional
que grande parte delas estavam ligadas à possibili- sobre a Reforma Agrária e Agricultura Familiar.
dade de existência de funcionários fantasmas. Hoje, lendo os jornais, vejo uma entrevista e

Tomamos conhecimento de que o Ministério da uma reportagem sobre o Banco Mundial apontando
Administração de posse dessas informações - e o a existência no Brasil de 24 milhões de pessoas vi-
Ministro Bresser Pereira, querendo se antecipar à vendo abaixo da linha da miséria. O Banco Mundial
Reforma Administrativa buscada pelo Governo - re- propõe uma reforma agrária, com distribuição de ter-
solveu determinar a demissão desses mais de mil ras a pequenos proprietários, criando um mercado
servidores, o que para o Estado do Amapá pode eficiente. Esta é uma das principais medidas que de-



Confesso-me surpreso, porque julgo equivoca
das as afirmações expostas pela imprensa e as críti
cas deferidas contra o programa de caráter social do
Governo Fernando Henrique Cardoso.

Como se sabe, já foram divulgadas, inclusive
em discurso da Drª Ana Maria Peliano, na abertura
da Primeira Conferência de Assistência Social, os
objetivos principais do Programa Comunidade Soli
dária, que são: reduzir a mortalidade na infância;
melhorar as condições de alimentação dos escola
res e das famílias carentes; melhorar as condições
de moradia e saneamento básico; gerar emprego e
renda; melhorar as condições de vida no meio rural;
apoiar o desenvolvimento do ensino básico; e, final
mente, defender os direitos e promover socialmente
crianças e adolescentes.

Considero equivocadas as críticas com relação
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vem ser adotadas para a erradicação da miséria e ção do projeto de lei que modifica a Previdência So-
da fome no Brasil. cial. Quero ressaltar um aspecto nessa questão.

A base dessas conclusões é o relatório do Tanto a proposta do Governo quanto a do Deputado
Banco Mundial sobre a pobreza no Brasil, desenvol- Euler Ribeiro e~cluem uma questão fundamen~al
vido e elaborado pela economista Thereza·Polly Jo- qU? afeta es~eclalmente n?ssos pequenos p.ropne-
nes. Parte da entrevista e da reportagem de O Esta- tán?s: os agncultore~ meeiros, os arrendatános,.os
do de S. Paulo de hoje dizem que o Banco chegou à ag~lcultores artesanais, os p~scadores e o~ ~anm-
conclusão de que a terra no Brasil não está sendo pelros.. As duas propos.tas. retiram da Constitul.ção a
usada de maneira eficiente. Com a queda da infla- garantia de que a contnbulção do pequeno agncultor
ção o Banco espera que se desenvolva o mercado se dê por desconto na produção, na hora da venda
agrário, possibilitando o melhor uso possível da ter- da ~ua safra. As propostas remetem a questão para
ra. Isso geralmente acontece quando ela fica nas a lei complementar. .
mãos de pequenos produtores. Então, faço um apelo no se~tido de co~v?ncer

,. , a todos os Deputados que essa atitude constituI uma
. O relatóno deverá ajudar ~ Banco a melhor d~- grande injustiça, porque o nosso pequeno agricultor

reclonar seus programas e projetos de d~envolvl- não tem salário mensal para pagar o desconto da
mento rural e tr~er para debate quSS!ões Importan- Previdência.
tes como a nutnção, programas agrános e mercado .,. ,
de terras que funcione satisfatoriamente. . O f!181S lógiCO sena, na hora que se colhe o fel-

, . ... . jão, o milho e na hora em que se vende esses pro-
O, Banco M~n~lal fez ~ma slgmflCativa an~lIse dutos, que fossem taxados com uma alíquota des-

da realidade brasileira - muitas veze~ .essa ~allda- contada como contribuição do agricultor, do peque-
de é repres?ntado p~los. órgãos. ofiCiaiS e ai sabe- no proprietário, do meeiro, do pescador, do garim-
mos que eXistem mais dl~ers~s Int~rpretações dos peiro, para a Previdência. Queremos que isso seja
dados - expressa no semlnáno realizado com gran- garantido em lei, pois consta da atual Constituição.
de êxito no audit6~io do Espaço Cultural. O Auditório . O SR. MENDONÇA FILHO (Bloco/PFL - PE.
p~rmaneceu praticamente lotado durant~ os t~~ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srí!s e Srs.
dias. T~nto a FAO quanto o Banco Mundial particl- Deputados, fiquei muito surpreso com a notícia pu-
param Intensamente de todos os debates. b1icada no jornal O Globo, do último domingo, de

Essa reportagem vem coroar, na verdade, que algumas entidades ligadas à área de assistência
aquilo que se estava debatendo. Segundo afirmaçõ- social no nosso País pedem o fim do Programa Co-
es dos membros do Banco Mundial há necessidade munidade Solidária, que, como se sabe, foi lançado
de um processo de melhor distribuição de terra no por S. EXª o Presidente da República Fernando Hen-
Brasil. Se existe uma causa para miséria e da pobre- rique Cardoso e que tem na Presidência do seu
za, fundamentada e tecnicamente provada, é o pro- Conselho a Primeira-Dama do País, Drª Ruth Cardo-
cesso de concentração de terras. SOa

Os dados da FAO indicam que a pequena e a
média propriedades têm capacidade de produzir
muito mais alimentos num mesmo pedaço de terra,
comparado com os dados da grande produção, do
grande fazendeiro ou do latifúndio.

Em segundo lugar, e outro dado revelador im
portante a FAO reconhece que, nos assentamentos
dos sem-terra, realizados pelo Programa Nacional
de Reforma Agrária, há um crescimento em termos
de renda. A renda média por famnia de agricultor as
sentado no programa de reforma agrária é de três
salários mínimos por mês. Esse é um dado impor
tante, se levarmos em conta o desemprego, o salá
rio arrochado, a fome e a miséria em que vive milhõ
es e milhões de brasileiros.

Em terceiro lugar, e para concluir, quero men
cionar algo que me preocupa. Trata-se da tramita-
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ao Programa Comunidade Solidária, Sr. Presidente, mento feito desta tribuna em que se criticava o Go-
porque julgo que muito mais importante do que pro- verno do Estado de São Paulo, mais especificamen-
por o fim de um programa social de ã'mbito nacional te a Secretaria de Educação do Estado de São Pau-
e de grande impacto junto às populações menos fa- lo, por estar promovendo reforma no sistema de en-
vorecidas no Brasil seria justamente apresentar su- sino fundamental do Estado.
gestões no sentido de aprimorar o referido progra- A crítica baseava-se em dois pontos: de um
ma. lado, a reforma é autoritária e, de outro, está sendo

Durante a abertura da Conferência, a secretá- feita sem transparência. Apontava ainda que a refor-
ria executiva do Programa Comunidade Solidária, ma provocará o fechamento de escolas e a dispensa
Dl'ª- Anna Maria Peliano, concluiu, de forma muito de professores. Esta crítica, Sr. Presidente, é abso-
clara, dizendo que o Programa Comunidade Solidá- lutamente equivocada e injusta, como pretendo de-
ria visava principalmente colocar um selo de priori- monstrar neste momento.
dade nos programas sociais do Governo Federal. Primeiro, de que se trata? O Governo do Esta-
Tenho certeza de que as críticas apontadas com re- do de São Paulo está fazendo uma reorganização fí-
lação ao referido programa estão justamente no ca- sica de rede escolar do Estado, basicamente recu-
minho inverso ao que se propõe e ao que se está perando a idéia do velho escolar; ou seja, as crian-
realizando, efetivamente, como por exemplo a a1e- ças de 1ª a 4ª séries ficarão em prédios especiais,
gação de que houve uma ampliação do chamado destinados aos quatro primeiros anos do ensino fun-
clientelismo político ou mesmo de que havia uma damental, enquanto os demais alunos, na idade da
centralização efetiva do Programa Comunidade Soli- adolescência, a partir da 5ª série, estarão em outros
dária. prédios.

Vejo, Sr. Presidente, que o objetivo principal do Para se ter uma idéia da importância dessa re-
programa é justamente buscar a efetivação de uma forma, que aparece como uma simples mudança fí-
maior descentralização dos programas de caráter sica na utilização dos equipamentos, boa parte das
social tocados com apoio do Governo Federal. crianças do Estado passarão a ter cinco horas de

Por que não lembrar, neste instante, o eficiente aula, e não mais, como ocorre hoje, apenas três ho-
programa de merenda escolar que hoje atende a ras, tempo em que permanecem na escola.
cerca de 80% dos Municípios brasileiros e que, por Portanto, a medida tem' profundo efeito peda-
si s6, demonstra como a descentralização de récur- g6gico e, ao racionalizar a utilização dos equipa-
sos faz com que a merenda escolar chegue efetiva- mentos, possibilita que a meta anunciada pelo Go-
mente aos estudantes de famílias pobres em vários vernador Mário Covas na sua campanha - qual seja
municípios do Brasil? Diria que se insere também no a de aumentar o tempo em que as crianças ficam na
citado programa o Programa de Geração de Empre- escola - seja cumprida quase que imediatamente
go e Renda, com recursos do Fundo de Amparo ao para grande parte da rede de ensino do Estado de
Trabalhador - FAT, do Fundo Constitucional do Nor- São Paulo. Estamos falando em aumentar de três
deste e de todos os fundos constitucionais de de- para cinco o número de horas-aulas em que as
senvolvimento regional. Adiciona-se também o pro- crianças passam na escola.
grama que estimula a distribuição de cestas básicas, Como chamar de autoritária mudança que foi
notadamente de caráter assistencial, mas Que efeti- discutida na campanha eleitoral? Gravações de pro-
vamente atende a uma massa enorme de famintos gramas eleitorais veiculados por rádio e televisão
que infelizmente ainda existe no nosso País. Já fo- mostram a reorganização da rede física e adminis-
ram distribuídas mais de 1 milhão e 900 mil cestas trativa da rede escolar do Estado de São Paulo
básicas. como proposta do nosso Governador.

Para finalizar este pronunciamento, Sr. Presi- Fala-se também na falta de transparência. Ora,
dente, destaco os programas que combatem de ma- esse programa vem sendo amplamente discutido em
neira efetiva a mortalidade infantil, como o programa toda a rede de ensino, com professores e pais de
de distribuição de leite, mantido no Ministério da alunos. A Secretaria chegou a destinar um dia letivo
Saúde, e pelo Governo Federal, algo extremamente s6 para esse debate. E mais, a reforma está sendo
importante e que merece também o nosso apoio. feita sob o clima da flexibilidade, porque se pretende

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. que ela seja, em primeiro lugar, gradual; que atinja,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªS e Srs. de imediato, apenas os locais em que possa ser
Deputados, ouvi na quinta-feira passada pronuncia- aplicada; que sejam respeitadas em cada região e
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Município as características locais; que as conve
niências de cada aluno sejam objeto de considera
ção e que a adaptação à escola seja realizada cole
tivamente, ou seja, não se está pretendendo transfe
rir um aluno de uma escola para outra, mas, sempre
que possível, a turma.

Gostaria de saber, portanto, onde está a falta
de transparência ou de democracia, já que - como
disse - a reforma foi um compromisso de campanha
eleitoral e está sendo procedida de forma articulada
e discutida com o conjunto da rede ·de ensino, pais,
alunos e professores do Estado de São Paulo.

Finalmente, ao falar em escola fechada, esta
ríamos, talvez, defendendo, não a qualidade da edu
cação, mas o prédio. E nosso compromisso não é
com o prédio; não é com a construção de novas es
colas. O compromisso do PSDB e do Governo de
São Paulo é com a qualidade do ensino, e para tan
to esse é um passo importante que vai permitir que
a criança permaneça mais tempo na escola.

Eram essas as considerações que tinha a re
gistrar, ressaltando a importância dessa modificação
para a rede pública de ensino do Estado de São
Paulo.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
sou um dos representantes do Partido dos Trabaíha
dores na Comissão Especial que analisa a chamada
reforma da Previdência. Aliás, há emenda de minha
autoria, de 1993, apensada à proposta do Governo
que recebeu substitutivo do Deputado Euler Ribeiro,
do PMDB.

Durante todo o período de discussão na Co
missão, tanto o Relator, Deputado Euler Ribeiro,
quanto o Presidente da Comissão, Deputado Jair
Soares, tiveram comportamento que consideramos o
mais democrático, irrepreensível e aberto, na convo
cação das várias entidades representantes, das
mais diferentes posições quanto a essa questão tão
difícil que é a reforma da Previdência.

Quero neste momento, registrar o protesto de
alguém que participou de todo esse processo e é um
dos autores de emenda sobre a matéria. Nós, os
representantes de partidos de oposição - PT,
PCdoB e PSB - estávamos lá, presentes, na hora
marcada para a reunião, às 14h. E meia hora de
pois, fomos avisados de que a reunião tinha sido
cancelada. Cancelada por quê? Porque até minutos
antes, foi realizada reunião com Líderes do PSDB,
PMDB e do PFL e o Relator, e resolveram, então,
cancelar a nossa reunião, porque, segundo disse
ram, o relatório vai ser alterado.

Ora, não considero tal comportamento correto
para conosco; sequer se dignaram a avisar que a
reunião estava cancelada. Enquanto os Deputados
de partido de oposição estavam lá esperando a reu
nião se realizar, os partidos do Governo levaram o
Relator para uma reunião à parte para tentar mudar
o relatório, que já fora lido desde o começo. A pro
pósito, levantei questão de ordem, para considera
ção do Presidente Jair Soares, ressaltando que é
prática importante promover com as Lideranças dos
vários partidos a discussão sobre uma possível vota
ção, não para determinar o que o Plenário vai votar,
mas para se tentar chegar a alguns acordos parciais
e levar ao Plenário, para decisão final, aqueles pon
tos em torno dos quais realmente haja divergências.

Essa reunião do Relator com o Presidente de
veria ser feita, por questão de justiça, com os líde
res do Governo, tudo bem, mas também com os lí
deres da Oposição. Por que apenas com os Líderes
do Governo? Por que os Líderés da Oposição não
sentam também à mesa com o Presidente e com o
Relator, de preferência na presença dos Líderes do
Governo?

Quero registrar meu protesto e reafirmar a su
gestão que fiz ao Deputado Jair Soares, Presidente
da nossa Comissão: vamos reunir o Relator, o Presi
dente e as Lideranças dos vários partidos, inde
pendente de ser de oposição ou de Governo. O que
não é correto é fazer uma reunião apenas com uma
parte dos partidos, a parte governista, com o Rela
tor, suspender a reunião e pedir aos Deputados que
venham daqui a uma semana.

Trata-se de um comportamento inusitado, até
deselegante por parte da Liderança do Governo.

Registro meu protesto. Sei que o Deputado Jair
Soares está me ouvindo neste momento. Reafirmo
que o correto, o justo, se é que o Relator ou o Presi
dente querem discutir previamente o relatório, é que
isso seja feito com o conjunto dos partidos e não
apenas com uma parte, por coincidência a parte que
representa o Governo na Câmara dos Deputados.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
o Governo tem jogado duro no que tange às nego
ciações com os trabalhadores em suas diversas rei
vindicações. Foi dessa forma também que o Gover
no tratou as negociações com os bancários.

A insensibilidade do Governo e a falta de dis
posição para dialogar com os trabalhadores têm le
vado a impasses nas negociações e também impe
dido que os trabalhadores negociem e consolidem
reivindicações.
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Há um tom autoritário e insensível na forma o ensino fundamental e decretar a terminalidade na
como o Governo tem tratado as negociações com 4ª ;:;érie, contrapondo-se, inclusive,·à Constituição
seus servidores, principalmente os das estatais. Federal, que obriga o ensino fundamental de oito

Neste caso, a Caixa Econômica fez greve e os anos. Lembro que o Estado de São Paulo é um dos
funcionários do Banco da Amazônia paralisaram únicos onde está universalizado o ensino fundamen-
hoje, durante duas horas (das 10 às 12 horas), duas tal de oito anos. Por isso, fizemos na quinta-feira,
atividades, em protesto contra o não atendimento de nesta Casa, um abaixo-assinado que foi rubricado
suas reivindicações pelo Governo. Os trabalhadores por 47 dos setenta Deputados da bancada paulista e
querem 30% de reajuste salarial; um abono de levamos ao conhecimento da população, das entida-
R$700,00 e uma cesta básica no valor de R$11 0,00. des e da imprensa. O objetivo desse manifesto é·

Desde setembro que a direção do banco vem que o Governador suspenda imediatamente a imple-
protelando o atendimento das cláusulas econômicas mentação dessa reforma que transtorna a vida das
do acordo coletivo dos bancários do Basa. Mas a famílias, não resolve o problema fundamental da
paciência dos trabalhadores está no limite. Se não educação, demite 60 mil professores, fecha escolas,
houver providências os funcionários podem paralisar vai contra a continuidade do sistema supletivo, joga
suas atividades por tempo indeterminado. para as calendas o ensino de 2º- grau e quebra o

O Govemo FHC, através do Ministério da Fa- compromisso de universalização do ensino de 1Q.
zenda, tem que ter sensibilidade e reabrir as nego- grau.
ciações ~mediatamente. O exemplo r~ente da Caixa Pois bem, Sr. Presidente, ouvimos do Sr. Go-
Econômica Federal poderá ser segUido pelos.traba- vernador do Estado que o Governo não segue a po-
Ihadores d~ ~asa. O achatamento dos salános ao lítica do PT, mas segue o programa do PSDB. Mas
longo dos ultlmos anos e as perdas do Plano Real S. Exª' se esqueceu de que o PT só tem quartoze
deixaram os trabalhadores em situação de grande Deputados de São Paulo nesta Casa e no entanto
difi?uldade eco~ô.mico-financ~ira., A maioria dos ban- 47 dos setenta Deputados do PMDB,'do PFL,êí~
cános está endlVldad,a e r:nUltoS Já começam a ven- PTB, do PCdoB e de vários outros partidos, inclusive
der parte do ~eu patrimÔniO, acumulado ao longo de do PSDB, assinaram contra uma política que se cho-
anos de serviços. ca com os interesses da população em geral.

O Governo Federal tem que levar em conta
que os trabalhadores do Basa se constituem numa Queremos reafirmar desta tribuna o pedido
força de trabalho especializada, voltada para o de- para que o Governador Mário Covas recue dessa
senvolvimento regional para que o banco cumpra a posição autoritária e reverta, imediatamente, a im-
sua função de banco de fomento da Amazônia plementação dessa política, abrindo com os interes-

Sr. Presidente, quero registrar a entrada de um sados, ~~unidade ~ associação de ~rofessores da
projeto que re~:J!amenta a profissão de artesão e dá rede p~bhca, u~a discussão a respelt~ da reforma
outras providências a fim de que se assegure uma de ensino. A~slm" os Parlamen!,ares mteressados
legislação capaz de organizar esse setor importanté, pa~arão ~ d,l,scutir essa questão. S~emos que
que trabalha a mão-de-obra misturada com a cultura mais ~e cl~quenta Deputados ~staduals de São
e com a parte artística. Trata-se de um setor impor- Paulo Já assmaram tam~ém ~ pedido para que o Go-
tante que precisa de uma legislação para regula- vernador reverta essa sltuaçao e entenda que a po-
mentá-Io. pulação precisa ser ouvida. Não se reveste conquis-

O SR. IVAN VALENTE (PT _ SP. Sem revisão tas ,adquiridas na Const!~ição ~eder~. Deixe ainda
do orador.) _ Sr. Presidente, srªs e Srs, Deputado, de lo~ar em conta a poh~ca de ImpOSição do Banco
semana passada estivermos conversando com os Mundial para os e~~réstlmos, que é no fundo o que
Deputados da bancada paulista a respeito da situa- ocorre com ~ pohtica educacional levada avante
ção da reforma do ensino no Estado de São Paulo, pela Secretana de Educação de São Paulo neste

'd I G d Má"C T I f momento.promoVI o pe o overna ar no ovas. a re ar-
ma causa um transtorno enorme à população do Es- O SR. EURípEDES MIRANDA (PTD- RO.
tado, uma vez que S. Exª' não teve vontade de discu- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
tir democraticamente com os diretamente interessa- srªs e Srs. Deputados, o trabalho da Comissão
dos: professores, pais e alunos. Vários Deputados Especial destinada a apreciar a proposta de emen-
da bancada paulista e todos os partidos se queixa- da à Constituição nº- 33-A, de 1995, está pratica-
ram de um projeto que, na verdade, quer seccionar mente encerrado, restando apenas a discuSsão e
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votação do relatório apresentado pelo Deputado Eu- de acumulação de aposentadoria com remuneração,
lerRibeiro. nos casos elencados pelo Relator.

Sem medo de errar, podemos afirmar que o A razão fundamental que motivou essa posi-
substitutivo apresentado pela Relator é bem superior ção, segundo o Relator, encontra-se na preocupa-
à proposta apresentada pelo Governo. ção quanto à própria qualidade dos serviços presta-

É evidente que não concordamos com muitos dos pela administração.pública,uma vez que a reda-
dos pontos propostos pelo Relator, tendo em vista ~o dada pela PECo fana ~'{l que esta. perdesse ra-
sermos, corroborando decisão do meu partido, pelo pldamente .seu~ mais expenentes e mais bem forma-
fechamento da questão em tomo do direito adquiri- do~ profiSSionaiS, forçando-os a recorrer à aposenta-
do com o aperfeiçoamento da Previdência em favor dona precocemente.
do'segurado.· Outra alteração realizaqa na redação deste ar-

É b lientar que durante a discussão do tigo refere-se à su~res.s~o do § 8º- proposto pela
om sa PEC, o qual veda a InstituIção ou manutenção pela

p~recer do Relato!, quem sabe, dentro de um ente~- União, Estados,· Distrito Federal e Municípios de re-
dlmentotd~altoIn~~I, possamos avançar no aperfel- gime de previdência pelo exerCício de mandato eleti-
çoamen o ~ re a r~o. _ vo. Entende-se que a PEC nº- 33-A/95 não dispensa

Gostana de citar .as alteraçoes propostas no tratamento isonômico quando se comparam servido-
parecer do ~elator, por JUlgar.oportun~, no momento res públicos civis e militares e os detentores de man-
e.m que se discute u~~ matéria da mais alta relevân- dato eletivo. A solução encontrada no substitutivo
cla para o povo brasileiro. para essa questão consiste, ao invés de extinguir,

A proposta do Relator pretende inserir a inves- em permitir a transformação dos atuais institutos que
tigação fiscal e previdenciária dentre as situações administram esses regimes em fundos de pensão,
ressalvadas, a fim de reforçar os mecanismos de fis- subordinando-os às regras contidas no art. 202 e
calização do Estado e fav.orecer a maquina pública seus parágrafos (que tratam de previdência comple-
na arrecadação de impostos e de contribuições so- mentar).
ciais. Paralelamente, propõe-se atribuir responsabili- Em substituição à redação dada pela PEC ao §
dade civil e criminal ao agente do Estado que utilizar 8º- deste artigo, o substitutivo propõe que a apuração
indevidamente as informações que obtiver com base de tempo de serviço do servidor público seja feita
nessa prerrogativa. em dias de efetivo exercício, para qualquer efeito le-

Com relação ao critério de seletividade na con- gal, a fim de coibir contagens fictícias de tempo para
cessão do salário-família, a alteração proposta bus- fins de aposentadoria e outros benefícios.
ca tão-somente compatibilizar os dispositivos consti- No art. 38 da Constituição o Substitutivo supri-
tucionais que tratam da matéria. Assim, o salârio-fa- me o inciso V, o qual estabelece que para o servidor
mília passará a ser destinado exclusivamente aos público em exercício de mandato eletivo os valores
trabalhadores de menor remuneração, o que poderá dos oenefícios previdenciários serão determinados
contribuir para que o benefício assuma valor mais como se em exercício estivessem. A supressão do
significativo do que o atualmente pago. dispositivo é decorrência da proposta de instituição

No art. 37, § 72., introduzido pela PEC, o substi- de três regimes, sujeitos a regras uniformes, a se-
tutivo acrescenta que a lei complementar, prevista rem definidos em lei complementar.
no art. 201, § 12., poderá ressaltar outros cargos ou No art. 40 da Constituição, que trata do regime
funções, além dos mencionados no art. 37, inciso de previdência dos servidores titulares de cargo
XVI (professores e médicos), no art. 95, inciso I do efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal
parágrafo único üuízes e magistério) e no art. 128, e dos Municípios, o substitutivo altera a redação
inciso 11, alínea d (membros do Ministério Público e proposta na PEC nº- 33-A/95, nos aspectos a se-
magistério) da Constituição, de vedação de percep- guir descritos.
ção simultânea de aposentadoria com a remunera- No § 22. determina que os valores dos proven-
ção de cargo, emprego ou função pública. tos de aposentadoria não poderão ser maiores que a

As situações constituídas são temporariamen- remuneração percebida pelo servidor em atividade,
te, garantidas nos substitutivo (art. 17) por um prazo sendo-Ihe garantida a integralidade desta, somente
de dois anos após a data de publicação da referida se cumpridas três condições simultâneas quanto a:
lei complementar. A partir daí prevalecerão as novas tempo mínimo de exercício no cargo respectivo, ida-
disposições, mantendo-se, porém, a possibilidade de mínimo e tempo de contribuição.
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No § 3º- O substitutivo restaura a redação do
atual § 4Q. da Constituição Federal, para manter a
vinculação dos proventos de apósentadoria ao com
portamento da remuneração dos servidores em ativi
dade.

No mesmo artigo o substitutivo suprime, do §
3º- da PEC, a vedação quanto à acumulação de apo
sentadorias concedidas por diferen~s regimes (regi
me do servidor e regime geral de previdência social).
A razão da supressão baseia-se no entendimento de
que, sendo os regimes previdenci€j.rios estritamente
contributivos e tendo havido contribuição do segura
do que garanta o direito a uma, duas aposentadorias
ou tantas quanto seja possível mostra-se totalmente
inconsistente com o referido princípio a vedação de
acumulação do benefício.

O substitutivo também impõe limite máximo
para efeito dos valores percebidos a títulos de apo
sentadoria e pensão ç:jeste regime, sujeitando-os ao
teto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, 
ressalvados os adicionais por tempo de serviço até
35%.

O substitutivo reintroduz neste artigo o § SQ. da
Constituição para manter a pensão por morte, com
base no valor integral dos vencimentos ou dos pro
ventos de aposentadoria.

No art. 42 o substitutivo dá nova redação aos
§§ 9º- e 10, que tratam da aposentadoria e pensão
dos servidores militares. A manutenção de regime
própria de previdência para os servidores públicos
militares responde à necessidade de conferir-lhes
tratamento especial em função das peculiaridades
da carreira militar, das quais se destacam como
mais relevantes para fins de previdência social e pe
riculosidade de certas atividades e a necessidade de
se impor idade limite para transferência para a inati
vidade que seja compatível com o desempenho de
funções que requerem, em geral, vigor físico do ser
vidor. A profissão militar exige, ainda, vínculo com a
profissão, mesmo quando na inatividade, pois mes
mo reformados constituem a reserva das Forças Ar
madas, devendo manter-se prontos para eventuais
convocações.

A redação dada o § 9º- assegura, portanto, regi
me próprio de previdência para o servidor militar, a
ser regulado por lei complementar específica. E o
texto proposto para o § 10 faz aplicar sobre o valor
dos proventos e pensões o limite máximo a que se
refere o art. 40, § 7Q..

No art. 73, § 3º-, no art. 93, inciso VI, e no art.
129, § 4º-, da Constituição, o Substitutivo, tal como a
PEC nQ. 33-A, suprime as referências a critérios es-

peciais para fins de aposentadoria que se destinam,
respectivamente, aMinistros do Tribunal de Contas
da União, membros da Magistratura e membros do
Ministério Público. ,

No art. 100 o Substitutivo altera o § 1º-, para
determinar que os valores dos débitos constantes de
precatórios judiciários deverão ser atualizados até a
data de seu efetivo pagamento. No mesmo artigo o
Substitutivo acrescenta o § 3º- para excluir da neces
sidade de apresentação de precatórios os débitos ju
diciais de natureza previdenciária e de assistência
social, para que sejam pagos sem demora e sem
prejuízo aos.respectivos beneficiários.

No art~ 114, que trata das competências da
Justiça do Trabalho, o substitutivo dá redação mais
adequada ao § 3º-, para assegurar o efetivo recolhi
mento das contribuições previdenciárias que incidem
sobre os valores das sentenças proferidas ou dos
acordos realizados.

No art. 149 o Substitutivo se distingue da pro
posta de emenda do governo, pois mantém a possi
bilidade de os Estados e Municípios instituírem con
tribuição para financiar o regime de previdência de
que trata o art. 40 e que são por eles administrados.

A proposta do relator propõe alteração no art.
167 da Constituição para vedar a utilização das re
ceitas da seguridade social, previstas no art. 195,
para a realização de despesas não vinculadas às
atividades-fins de seguridade social.

O substitutivo transfere as instituições de previ
dência privada aberta, sem fins lucrativos da área fi
nanceira para a área de previdência, suprimindo a
expressão previdência do art. 192, inciso 11 e incluin
do parágrafo ao art. 202, que trata de previdência
complementar.

No art. 195, que trata das fontes de financia
mento da seguridade social, o substitutivo procura,
entre outros aperfeiçoamentos, reforçar a participa
ção de recursos do orçamento fIScal no financiamen
to da seguridade social; conferir maior abrangência
ao termo empregador; incluir o valor das transações
financeiras como base adicional de contribuição
para a seguridade social, como reforço ao financia
mento, em especial, das ações de saúde etc.

No art. 201, que trata do regime geral de previ
dência social, são as seguintes as alterações sugeri
das pelo Substitutivo:

a) no § 1Q. exclui o limite máximo de valor para
os benefícios do conjunto de critérios a serem esta
belecidos mediante lei complementar.

b) no inciso I acrescenta, dentre os avanços
cobertos pelos planos de previdência social, a reclu-
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são e os casos de doença, invalidez e morte decor- para obtenção de aposentadoria, em termos inta-
rentes de acidente do trabalho, que haviam sido su- grais o proporcionais, sujeitando-se porém os valo-
primidos do texto constitucional pela PEC 33-A res percebidos ao limite fixado no art. 37, inciso XI

c) no § 32. inclui in fine a expressão ou cujas da Constituição;
peculiaridades justifiquem tratamento especial, con- b) para os servidores públicos que não imple-
forme dispuser a lei complementar previsto o § 19. mentarem as condições para requerer aposentado-
deste artigo, ria, até a data da promulgação da emenda, são exi-

d) no § 6º- exclui a referência quanto a vedação gidos, além do tempo mínimo de 10 anos no cargo
de acumulação de aposentadoria do regime geral em que irá se dar a aposentadoria;
com aposentadoria do regime do servidor público, c) também para as pessoa mencionadas na le-
pois conforme justificado anteriormente (art. 40, § 32. tra b eleva-se de,70 para 75 anos a idade de apo-
do Substitutivo), a vedação é inconsistente com o sentadoria compulsória,
pri~cípio contributivo em que se baseiam ambos os No art. 12 o substitutivo procura deixar claro
regimes., . . que o custeio das aposentadorias e pensões já con-

, e) inclUi § 79. ao art. 201 para determinar que o cedidas pela União, Estados, Distrito Federal e Mu-
penodo de pe~cepção de seguro-desempr~o, que nicípios deverá ser realizado mediante contribuições
po~ ser concedido em razão de desemprego Involun- dos respectivos entes estatais e dos servidores, ati-
tárlo, poderá ser computado para fins de aposenta- vos e inativos e também dos pensionistas.
doria: desde q~e sejam recolhidas as contribuições No art. ; 3 o substitutivo determina que todos
defimda,s e~ lei. o ,osbenefícios mantidos pela Previdência Social, ain-

1) inclUI § 8º- ao ~~ ~01 para garant~r, no te~to da que à conta do Tesouro, devem submeter-se aos
permanente da Constltul?io, apos,ent~dona especial mesmos critérios de reajustamento dos benefícios
para professores do ensln~ de primeiro grau, como em geral.
também aos trabalhos ruraiS, sendo que para estes, , "
após 55 anos se mulheres, ou 60 anos de idade, se No art, 14 é extinta a ap~sentado,na proporclo-
homens, ' nal, bem como a apos;ntad~na ~peclal de profes-

N rt 202 t ta d 'd 'dA' sores (exceto os de 1- á 8- séries), mas somente
o a. , que ra o regime e prevI encla Ó d 'd tab I 'd ' " d

complementar, o substitutivo amplia o limite de parti- ap ~ ecorn o o prazo es e ecl o para o ImCIO a
cipação das patrocinadoras, quando vinculadas ao tramitação. , ,
setor público, o custeio de planos de benefícios ad- No ,art., 15 o Substit~tivo propõe: a transform~-
ministrados por entidades fechadas de previdência ção dos Institutos de previdência relativos ao exercl-
privada, cio de mandato eletivo em fundos fechados de pen-

No art. 79. da PEC o substitutivo inclui § 29. para são.
estender para dois anos, a contar da data de publi- No art. 16 o Substitutivo amplia o limite de par-
cação da lei complementar prevista no art. 201, a ticipação das patrocinadoras, quando vinculadas ao
data de início da transição para a aplicação das no- s~~r público, no cU,steio de planos de benfíc!o~ a~-
vas regras de concessão dos benefícios previden- m~mstrados por entidades fechadas de prevldencla
ciários, privada.

O substitutivo inclui o art. 99., para suprimir o •No art. 17 conforme já mencionado, o substitu-
atual art. 240 da Constituição, o qual permite a inci- tivo garante, temporariamente, as situações já cons-
dência de contribuições sobre a folha de salários tituídas de acumulação de proventos com remunera-
destinadas ao funcionamento do SESI/SENAI, ção de cargo, emprego ou função pública, assegu-
SESC/8ENAC, SEST/SENAT, SEBRAE. rando-as por um prazo de dois anos após a data de

Nos art. 10 e 11 do Substitutivo encontram-se publicação da referida lei complementar.
as regras que prevalecerão, para fins de concessão No art. 18 o Substitutivo exige a apresentação
de aposentadoria, no período imediatamente após a ao Congresso Nacional, a cada cinco anos, das pro-
promulgação de emenda até dois anos depois de jeções atuariais relativas aos três regimes de previ-
publicada a lei complementar. O disposto nesses ar- dência social, para que sejam reconhecidas, com a
tigos possui os seguintes efeitos: devida antecedência, as alterações porventura ne-

a) ficam garantidos os direitos previsto na cessárias ao equilíbrio dos mesmos.
Constituição atual para as pessoas que cumprirem, No art. 19 o Substitutivo propõe seja instituído
até a data da promulgação da emend2i,/1':i> li,;:'.:juisitos o Dia Nacional do Cidadão, para que sejam colhidos



Brusque é a maior cidade da bacia do Rio lta
jaí-Mirim, já com 135 anos. Goza de bom, equilíbrio
sócio-econômico, que deve se relacionar com a pe
quena propriedade rural, desde sua fundação, e com
a pequena e micro empresa que pulveriza a renda
da maioria das famílias. As indústrias metalmecâni
cas, matalúrgicas e têxtil predominam. A indústria
têxtil com predominio da micro e pequena empresa,
todas filhotes, se posso chamá-Ias assim carionho
samente, da grande mãe Renaux, Buetner e Schlos
ser, sendo que as duas últimas, de certa forma, tam
bém vieram um pouco da primeira.

No conjunto do crescimento econômico e so
cial de Brusque. está também a política de preserva
ção e recuperação do meio ambiente, com manuten
ção dos mananciais de água, com reposição de flo
restas e com proteção de encostas.

No dia 02 de dezembro de 1995 foi inaugurado
em Brusque um moderno e singular bromeliário e or
quidário, implantado no parque zoobotânico da cidade.

Construído com recursos da Fundação Parque
Zoobotânico, da Prefeitura teve a colaboração do
Ministério do Meio Ambiente com R$ 130.000,00. É
exótico corno são as orquídeas e bromélias. E bem
que Brusque merece, por ser esta cidade o berço do
maior especialista mundial em bromélias, o Padre
Raulino Reitz, bem como de um grupo de orquidófi
los que, com técnica e talento, obtém exemplares
que chamá-Ias de belas não basta. Brusque é berço
também de ecologistas que a vida inteira tiveram a
preocupação com as belezas naturais, corno o caso
de Cyro Gevaerd. Foi Prefeito municipal. Sempre
defendeu a flora e fauna e seu intusiasmo ficou do
cumentado com a implantação do parque zoobotâni
co, ao lado do então Prefeito ICiro Rosa. Muitos são
os que têm espírito e ação semelhantes. Cyro Ge
vaerd é a referência. É provável que, graças a ação
e influência desses valorosos ecologistas - longe da
infratilidade e imbecilidade que as vezes o termo su
gere - temos no vale do Rio ltajaí-Mirim a recupera
ção dos ecosistemas.

Enalteço de igual forma a consciência em
preendedora do Prefeito Danilo Moritz que foi sensí
vel ao projeto e não mede esforços para proteger o
pulmão verdade de nossa cidade.

Ao Excelentíssirno Ministro Gustavo Krause, ao
Dr. Osvaldo Dellagiastina e a Coordenadora do Fun
do Nacional do Meio Ambiente, que atenderam nos
so pleito, a certeza de que Brusque e sua gente, es-
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as informações básicas de identificação de todos os dos ao gosto pelos desafios, são as molas propulso-
brasileiros e que irão constar de sey Registro Social. ras do desenvolvimento que nossa cidade atraves-

No art. 20 o Substitutivo fixa o valor máximo do sa.
salário-de-contribuição e do teto de benefício da pre
vidência social, partindo-se de uma relação de 10
vezes o salário mínimo,

Sr. Presidente srªs e Srs. Deputados, pode
mos afirmar, depois de narrado toda as alterações
propostas, no Substitutivo apresentado pelo Deputa
do Euler Ribeiro, como disse no início do meu pro
nunciamento, que temos uma proposta de emenda
constitucional superior à apresentada pelo Governo.

Sabemos da preocupação do povo brasileiro,
com relação à manutenção do tão propalado direito
adquirido, bem coroo, sabemos também, do anseio
deste mesmo povo pelo aperfeiçoamento positivo da
nossa previdência.

Teremos oportunidade, ainda na Comissão Es
pecial, durante a discussão do parecer do Relator,
como já disse, dentro de um grande entendimento
de avançar ou aperfeiçoar ainda mais nossa previ
dência, durante a votação do relatório.

Se não for possível este entendimento, durante
a discussão e votação do parecer do Deputado Eu
ler Ribeiro, resta-nos ainda a oportunidade do plená
rio, quando é permitida a apresentação de emendas
sob a forma de destaque.

Depois de apreciado e votado no plenário da
Câmara Federal, não tenho a menor dúvida de que
no Senado Federal o aperfeiçoamento e os reparos,
que porventura sejam necessários, serão efetuados.

Quero, nesta oportunidade, agradecer a con
fiança do meu partido, o PDT, por ter-me indicado
para integrar a Comissão Especial destinada a apre
ciar a proposta de reforma da Previdência brasileira,
matéria tão importante para nossa gente.

Finalizando, gostaria de dizer da minha satisfa
ção, em representar o Estado de Rondônia, como in
tegrante de uma Comissão Especial, tão importante
como esta, na discussão de uma matéria de interes
se de todo segmento da sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro

nuncia o seguinrnte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados em Santa Catarina, o mapa do Es
tado é fo~ado pelo pioneirismo de sua gente, respei
tadas as diferenças geográficas, econômicas e cul
turais. Nosso povo é arrojado e inovador, servindo
muitas vezes de exemplo para o País. Brusque não
é diferente, nosso empresariado é competente e
nossa gente trabalhadora, esses dois fatores, soma-
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tão reconhecidos e agradecidos pelo esforço que nua sendo trata?o com? traba~ha~or de segunda
protagonizaram na liberação dos recursos que viabi- classe. Poucos dias d~~ls do pnmel~o pa~o J?B'~a a
Iizaram esta obra. flexibilização da estabilidade do funclon~no publico,

Serafim Venzon Deputado Federal- PDT/SC um outro petardo, a disparado pelo própno Governo,
r atinge em cheio esses servidores. Refiro-me à revo-

O SR: AYR!ON XEREZ (PSDB.- RJ. Pronun- gação dos §§ 1º- e 2º-do art. 78 da Lei nIl8.112, per-
cia o segumte diSCUrso.) - Sr.. Presl~ent?, srªs e petrada em 25 de novembro passado.
Srs. Deputados, o Esta~o do RIO de Janeiro passa A revogação desses preceitos, Sr. Presidente,
por um momento e~cepclonal. Se, por u~lado, a re- srªs e Srs. Deputados, significa perda financeira
c~peração econô~lca t?rna-se uma reallda?e, à me- para os servidores, pois cancela a conversão de um
dlda que novos Investimentos são anuncIados, de terço das férias em abono pecuniário, calculado 50-
outro, o Poder Público continua sua ofensiva contra bre o adicional de férias. Em outras palavras, um
o crime organizado. . . . . servidor com remuneração de R$ 1.000,00 deixa de

A recente operação poliCiaI que culminou na Ir- receber R$ 440,00. Trata-se pois, de mais um golpe
bertação do jovem Eduardo Eugênio e do empresá- contra uma classe de trabalhadores de longa data
rio Zeno mostrou mais uma vez a disposição do Go- castigada pela baixa remuneração.
verno Marcello Alencar em manter ? pulso firme, Assumo essa causa sensibilizado pelos servi-
resgatando a autoridade estatal perdida em outros dores da Sudam, que, com justa razão, sentem-se
governos. traídos pelo Governo, um empregador sem sensibili-

De fato, Sr. Presidente, uso esta tribuna para dade como mais uma vez mostram os fatos. Muda
congratular-me com o Deputado Nilton Cerqueira, as r~ras com o jogo em andamento, como dizem
que, sem dúvidas, vem fazendo un:' trabalho de os servidores, sem dar-lhes tempo para adequarem
enorme qualidade à frente da Secretana Estadual de seus orçamento~ à perda dessa fatia remuneratória.
Segurança pública. Para um Governo que vem injetando bilhões para

Em especial, permito-me saudar a Delegada salvar bancos falidos por culpa de maus e incompe-
Márcia Julião, titular da DPCA - Delegacia de Prote- tentes empresários, a fatia que acaba de tomar dos
ção à Criança e ao Adolescente -, que, ao receber a servidores pode ser um nada; para milhares de fun-
informação sobre o cativeiro dos reféns, mobilizou cionários públicos, porém, esses poucos reais repre-
sua equipe para a realização de um resgate ousado. sentam muito em seus orçamentos apertados, pc-
Agindo com habilidade e rapidez, a Delegada Márcia rém honestos.
Julião foi a mais perfeita imagem da determinação Não é de agora que o servidor público vem
do Governo Marcello Alencar. sendo pisado, moral e profissionalmente. Quem não

Outro fato digno de registro nesta Casa é a via- se lembra, por exemplo, daquele Governador nor-
gem do Governador Marcello Alencar ao Canadá. destino que chegou a Presidente da República gra-
Demonstrando elevado espírito de estadista, o ~o- ças aos ataques aos funcionários públicos, pejorati-
vernador sai em busca de mais recursos e parcenas vamente apontados como marajás? Naquela época,
para o Estado do Rio de Janeiro. como agora, a opinião pública está sendo trabalhada

Com isso; o Vice-Governador Luiz Paulo Cor- contra o servidor público.
rêa da Rocha sobe ao mais alto posto estadual. No Governo e até entre formadores de opinião,
Nada mais justo, Sr. Presidente, por se tratar de um o funcionário público é injustamente apontado como
homem público de grandes qualidades, o qual tive a ocioso, como despreparado e responsabilizado pe_
oportunidade de conhecer há algum tempo, quando las mazelas da administração. O Governo/emprega-
juntos trabalhamos pela cidade do Rio de Janeiro. dor nada fala, pois tem interesse em fazer passar

Por tudo isso, gostaria de externar desta tribu- uma reforma administrativa que tem forte apelo junto
na minha satisfação tanto pelo excelente trabalho da à sociedade justamente nas questões relativas aos
Delegada Márcia Julião quanto pela ascensão, ainda servidores. Demitir, tomar direitos do servidor públi-
que provisória de Luiz Paulo Corrêa da Rocha ao co dá ibope junto á sociedade. Especialmente para
Governo do Rio de Janeiro. aqueles que nada realizam de concreto.

Era o que tinha a dizer. O Brasil, no entanto, é dos países que menos
O SR. UBALDO CORR~A (PMDB - BA. Pro- emprega no setor público, como revelava há poucos

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e dias o pesquisador do Instituto de Pesquisa ~conô-

Srs. Deputados, o servidor público brasileiro conti- mica Aplicada - órgão do Governo, vaIe fnsar -
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Prof. André Urani. O setor público brasileiro empre- pítulo é apresentado o projeto da Unoesc, sua con-
ga relativamente pouco, quando comparadó com cepção multicampi, objetivos e inserção na comuni-
países como Canadá, Alemanha, França e Suécia dade regional. O segundo capítulo aborda as condi-
Para o pesquisador Urani, essa observação demonstra çães físicas, laboratoriais, infra-estruturais, equipa-
que, em termos de funcionalismo público, o Brasil não mentos e planos de expansão.
está na contramão da história. Na década de 80, a A terceira parte relata os recursos humanos,
Suécia, país de Primeiro Mundo, empregou quase três corpo docente de cada campus por curso departa-
vezes mais funcionário plblico do que o Brasil. mento. O quarto título expõe as condições econômi-

Por tudo isso, ofereço meu apoio à luta dos co-financeiras da Unoesc; o quinto descreve a orga':
servidores públicos. Começo a trabalhar para rever- nização institucional; o sexto apresenta as atuais
ter a infeliz iniciativa do Governo. de tomar-lhes urna condiçãesdo projeto pedagógico. O sétimo .capítulo
fatia da remuneração, medida que atinge milhares explicita as condições de pesquisa, extensão e pós-
de servidores em todo o País. O servidor público graduação e o oitavo capítulo enfoca o plano de ex-
precisa ser respeitado como trabalhador, como pro- pansão para os próximos cinco anos, nas áreas de
fissional, como cidadão. Não pode ser tratado como ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação.
trabalhador de segunda classe, de quem o Governo A universidade conta, nos cinco campus com
torna direitos sem qualquer cerimônia. 430 professores, dezesseis cursos de graduação e

Aconteceu outro dia na Comissão de Constitui- treze departamentos. Atualmente, estão afastados
ção e Justiça do Senado, no caso da estabilidade. da instituição para cursos de mestrado e doutorados
Repete-se agora, quando o Governo muda as regras 47 docentes. O campus de Chapec6 tem o maior
do jogo e definha ainda mais os rendimentos dos número de departamentos efetivamente implantado
servidores públicos. Enquanto me for possível, as e o maior número de alunos e professores.
mazelas, os vícios da administração pública, não se- Dentro do plano de expansão da Unoesc estão
rão tapadas com a violação dos direitos do servidor previstos mais quinze novos cursos em seus cinco
público brasileiro. campus: Educação Física e Ciência em São Miguel

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o do Oeste; Comunicação Social, Engenharia Civil,
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, srªs e Srs. De- Engenharia Química, Farmácia e Bioquímica e
putados, desejo registrar hoje, o esforço que vem Odontologia em Chapecó; Arquitetura e Ciências em
sendo desenvolvido pela maior instituição de ensino Xanxerê; Engenharia da Produção Eletro-Eletrônica,
superior do Oeste de Santa Catarina - a UNOESC, Engenharia Ambiental, Publicidade e Propaganda,
para obter seu reconhecimento como Universidade, Hotelaria e Turismo em Joaçaba e Técnico em AIi-
depois de três anos de acompanhamento pelo Con- mentação e Ciências em Videira.
selho Estadual de Educação. O SR. JOSÉ EGYDIO (Bloco/PL - RJ. Pronun-

A comissão de alto nível nomeada pelo CEE vi- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
sitou o campus, da Unoesc no último mês e ficou Srs. Deputados, é com elevada tristeza que ocupo a
impressionada pela forma como vem sendo cumpri- tribuna desta Casa para questionar algumas atitudes
dos os pré-requisitos e exigências do projeto básico do ExlTlº- Sr. Pr~sidente da República, Fernando
da Universidade, sinalizando que até o final deste Henrique Cardoso. Os jornais e os telejornais evi-
ano a instituição deverá ser reconhecida. denciam as enormes quantias de bilhões de reais

Os técnicos e conselheiros entregarão àquele que estão sendo alocados no sistema financeiro,
colegiado o relatório final recomendando o reconhe- principalmente nos bancos Econômico e agora no
cimento da universidade até o final deste ano, com Nacional, os quais estão quebrados, pelo menos

. parecer do Padre Kumo Paulo Rodhen, Presidente teoricamente, e o próprio Governo Federal anuncia
da Comissão de Acompanhamento. para quem quiser ouvir que o Tesouro Nacional está

A aprovação do reconhecimento da Universida- com déficit, não dispondo de recursos para financia-
de do Oeste de Santa Catarina é competência do mento da safra agrícola nem para custear a saúde.
Conselho Estadual de Educação, mas os membros Ora, Srs. Deputados, ou o Governo está muito
da comissão balizam que todas as expectativas são enganado com seus valores ou tem subordinado
favoráveis. ocultando recursos para algumas áreas que, a meu

Para a aprovação do reconhecimento, os diri- ver, são muito mais importantes para a sustentação
gentes da Unoesc elaboraram relatório de oito capí- do Plano Real e da saúde do povo brasileiro.
tulos, fruto de três anos de trabalho. No primeiro ca- Primeiramente, a saúde pública encontra-se to-
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talmente desa·parelhada física e humanamente fa- Srs. Deputados; em virtude 'da elevada taxa de de-
lando, pois não há destinaÇões para investimentos semprego no País, bem como do constante cresci-
há muito tempo e os salários são minguados, afas- mento do número de demissões, passou a ocupar o
tando os grandes médicos que já prestaram serviços centro das atenções, no Ministério do Trabalho, o
à população. Em conseqüência da sempre falta de estudo para modernização das· relações trabalhistas,
recursos~ hoje em dia nem as despesas mensais mí- visando reverter· a presente situação. Trata-se mes-
nimas necessárias para manter o atendimento hos- mo de evitar o caos, possibilital),do a geração de no-
pitalar estão sendo honradas, imaginem querermos vos empregos e,'ao mesmo tempo, buscando meca-
sonhar com novos investimentos por parte da União. nismos capazes de conter a preocupante esclada de
Porém, é evidente que, até mesmo para cumprir demissões no Brasil.
com suas obrigações emergenciais, o Governo pre- Assim, Governo, trabalhadores e empresários
eisa de dinheiro que diz não ter; e aí surge uma ati- deram início à discussão sobre as possíveis soluçõ-
tude bastante conhecida e repugnada por todos nós es, entre as quais ressalto a proposta de incentivo a
que é a criação de mais um imposto que será cha- convenções e acordos coletivos para estabelecimen-
mado de contribuição, mas que na prática vai tirar to de cargas de trabalho anuais, em vez da jornada
dinheiro do bolso do povo. atual de até 44 horas por semana. No caso, as em-

E, em segundo plano, porém não menos im- presas poderiam dispor de mais tempo do emprega-
portante, está a também velha e desgastante histó- do durante os períodos de pico, ao passo que, nos
ria de que o Tesouro não tem verba para financiar a períodos de desaquecimento e diminuição do volu-
safra agrícola, que já vem há muitos anos pagando me de trabalho, não haveria a obrigação de, apenas
um juro absurdo e insustentável. Entretanto, este para cumprir o que estabelece a CLT, manter, na
ano, nem com juros astronômicos cobrados, os agri- empresa, por um determinado número de horas, tra-
cultores encontram em qualquer instituição bancária balhadores que, na verdade, .estariam ociosos.
disposição financeira para custear sua lavoura. A idéia significa, sem dúvida, racionalizar a uti-

Sr. Presidente, é preciso alertar o Governo rep- lização da mão-de-obra ae acordo com o momento e
resentado pelo ExrJlº. Sr. Fernando Henrique Cardo- as necessidades reais do mercado. Um meio seguro
so, para o fato de que nenhuma economia do mundo também de atender, de forma equilibrada, perfeita-
sobrevive, mesmo com taxas satisfatórias de infla- mente integrada, os aspectos sociais e econômicos
ção, tendo que importar alimentos para sua subsis- em questão.
tência, uma vez que seu mercado interno não é Hoje em dia, o empregado já onera a empresa
auto-suficiente, principalmente num mercado do ta- ao receber pagamento correspondente a horas de
manho do Brasil, com milhões de bocas para serem ociosidade. Depois, nos períodos de maior rnovi-
alimentadas. mento, a empresas se vêm ainda na contingência de

E é exatamente a isso que assistiremos no pró- recorrer ás horas extras, que representam aumento
ximo ano, quando a medíocre safra agrícola chegar de 50%1i 150% no valor da hora trabalhada. As no-
às mesas da população, com total defasagem de ar- vas medidas permitiriam, então, eliminar horas ex-
roz, feijão, soja, milho e etc. tras, contribuindo para o melhor aproveitamento da

Sendo assim, srªs e Srs: Deputados, gostaria mão-de-obra e para a redução de custos, afastando-
de destacar uma questão bastante relevante: a ne- se também a alternativa freqüente das demissões e
cessidade da real avaliação da ampliação dos recur- todos os demais danos delas decorrentes.
sos da União, uma vez que os mesmos estão tam- Quanto às variáveis da proposta em discussão,
pando rombos de bancos, todos conhecidos pelo de um lado, os trabalhadores admitem a jornalda fle-
Banco Central através de seus balanços, e deixando xível, desde que a mudança não resulte em redução
setores altamente importantes para o nosso Brasil, dos salários. Por seu turno, os representantes dos
corno os que já mencionei, jogados ao lamento do grupos patronais defendem a flexibilização, mas -
tempo que fica menor a cada dia que passa, a cada embora se revelem disposto a conversar sobre os
paciente que morre nos hospitais por falta de recur- salários - discordam da hipótese de redução global
sos, a cada entardecer nos campos virgens das se- da jornada de trabalho.
mentes. Não obstante, as responsabilidades com o

Era o que tinha a dizer. equacionamento urgente da questão do desemprego
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB-RJ. Pro- e a própria dinâmica da ordem econômica atual, as

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e exigências crescentes em termos de modernização,
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qualidade e competitividade, remetem ao entendi- vias. Curiosamente este padrão está sempre acima
mento entre empregados e empregadores. dos preços usuais. Um quilômetro de.rodovia deverá

Vale acrescentar ainda, a respeito do assunto, ser construído por R$ 300 mil, seja no Acre ou no
que a flexibilização da jornada de trabalho, com eco- Rio Grande do Sul. É estranho, porque o mesmo
nomia em horas extras, constitui uma prática utiliza- quilômetro, com o mesmo padrão exigido pelo
da nos países da Europa com efeitos bastante satis- DNER, quando contratado por Estados e Municípios
fatórios, garantindo maior eficiênia e estabilidade no tem preço que varia de R$ 100 mil a R$ 120 mil. O
mercado de trabalho, preservando,a necessáriavita- mesmo acontece com o custo de construção de pré-
lidade empresarial e, por conseguinte, tornando pos- dios, seja para o Poder Judiciário ou para a Previ-
sível a criação de novos empregos. dência Social. Invariavelmente esses preços indica-

Portanto, manifesto minha confiança no enten- dos na proposta orçamentária são três e até cinco
dimento e o apoio à implementação das propostas vezes superiores aos da tabela que o Sindicato Na-
apresentadas, tendo em vista os seguros e amplos cional da Construção Civil- SINDUSCON faz publi-
benefícios delas resultantes, principalmente no que car regularmente nos jornais.
se refere á viabilização de medidas para solucionar O esforço de um grupo de Parlamentares e da
o grave problema do desemprego no Brasil.· assessoria da Comissão Mista de Orçamento tem

Era o que tinha.a dizer. produzido grande avanço no desvendamento deste
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (pOr - PA. Pro- cipoal intricado que os tecnocratas transformaram a

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e peça orçamentária. Mas é humanamente impossível
Srs. Deputados, é com.muita insistência que tecno- ~ Comi~são examinar com detalhamento o que cada
cratas, acadêmicos palacianos e governistas de item eXige. Cabe, portanto, a este Parlamento ga-
plantão procuram induzir neste Parlamento e na opi- rantir instrumentos mais eficazes para impedir que
nião pública que o Orçamento Geral da União é uma esta cultura de vícios e distorções continuem indu-
espécie de peça de ficção. Querem·nos fazer acredi- zindo a prática de superfaturamento e malversação
tar de que tudo não passa de um inocente faz-de- dos minguados recursos públicos.
conta, em que o Executivo finge elaborar uma pro- Entre outras providências, estamos propondo a
gramação de receitas e despesas e o Legislativo fin- criação de uma Subçomissão Permanente de Ava-
ge analisá-Ias, emendá-Ia~ e referendá-Ias. liação dos Custos de Obras PúbliC<:ts que, no âmbito

Por trás dessa artimanha está não s6 no cará- ~a Comissão Mista de Orçamento, possa realizar
ter autoritário e centralizador do Executivo, mas - e estudos e projeções de custos, que se tornem parâ-
o que é mais grave - verdadeiras armadilhas que metros confiáveis para a elaboração orçamentária.
transformam o Orçamento da União num convite ao Está mais do que evidente que esses parâmetros
superfaturamento e a outros graves desvios de re- não existem, já que as previsões de custos contidas
cursos públicos. no Orçamento nem de longe se aproximam dos va-

Historicamente, o Orçamento Geral da União lor~s d~ merca~o, quanto mais das especificidades
chega a este Parlamento com um perigoso vício ori- regionais e locaiS de cada obra.
ginal: a superestimação de valores seja para progra- Com suas ampliadas e renovadas prerrogati-
mas, projetos, atividades, subatividades e tantas vas que a Constituição de 1988 lhes atribuiu em
quantas forem as rubricas que formam esta caixa- toda a elaboração orçamentária, o Poder Legislativo
preta, quase indecifrável. Ora, o Orçamento é ape- não pode continuar a se curvar e a se omitir diante
nas autorizativo, o Executivo gasta se quiser, dizem de uma burocracia que imagina - com truques e ar-
os conformistas. Em nome disso nos pedem boa dis - controlar e manipular os mais importantes ins-
vontade ou um crédito de confiança os técnicos do trumentos do Estado na distribuição de bens, servi-
Governo que formularam a proposta. Isto é, no míni- ços e justiça social. Cabe-nos instrumentalizar nosso
mo, uma responsabilidade, porque o Orçamento, trabalho, de forma que o Legislativo assuma, com
sendo executado ou não, é um instrumento institu- responsabilidade, sua prerrogativa constitucional de
cional e não um cheque em branco. analisar, emendar e votar o Orçamento Geral da

A prática mais comum - e também mais peri- União.
gosa - está claramente exemplificada na proposta Era o que tinha a dizer.
orçamentária para 1996. Chama a atenção a padro- O SR. JOSÉ CHAVES (PE. Pronuncia o se-
nização de custos para todo o'país, como é o caso guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Depu~
da construção, conservação ou duplicação de rodo- tados, a caminhada de cada homem, sobre a terra
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não pode ~er uma trajetória vã, pois aquele que pas- figura admirável de Dom Francisco Austregésilo de
sa por esta. morada,em razão de ser é possivelmen- Mesquita.
te um morto vivo e naõ sabe. Diferenciarmo-nos dos Sr. Presidente, Srils e Srs. Deputados, a histó-
outros animai~ principalmente pela possibilidade de ria desse homem que se fe4 p.adre - possivelmente
compreender, de sentir a,dor alheia, de amar e de para melhor pregar os seus ideais - deve repre-
construir um mundo melhor, embora, ,infelizmente, sentar um espelho para a~ nossas consciências.
para muitostiomens eSsàs qualidades inatas pere- Sua vida é um testemunh9,q~ .luta contra as injusti-
çam esquecidas. Há outros homens, contudo, que ças e não poderia ser diferente, para um pastor de
dedicam a· sua existência ao intuito de promover a Deus. Alguns, incautamente, ,çhamam-Ihe de sub-
felicidade aàsque os cerCam, de partilhar com eles versivo. De fato ele o é. Dom Francisco sempre se
à sofrimento; camose aquilo· que os incomoda i~co" sublevou contra a" miséria, a fome, o desemprego, a
madasse também a eles. Percebem, esses homens; terra improdutiva, o autoritans(no, a corrupção, o
que não poderão ser verdadeiramente felizes en- desmando governamental, ,'a mentira e a todas as
quanto seu semelhante pena no limbo oué acorntido chagas sociais: _. _ " :"
?e injustiÇa.de toda sorte. ,Esses homens,' por serem lncomodad~s, muitas vezes, pela sua firme e
Justos, plemficam-se na fé. - forte, criticava-o dizendo que padre não deveria se

,Js homens justos são movidos por uma preocupar com política. Deveria cuidar apenas das
energia incomensurável. Os obstáculos do cami- almas dos homens, essa é, a sua obrigação. Pobres
nho são estímulos ao bom combate e à va!oriza- meninos deentendimentó, n~o conseguem com-
ção de suas lutas no alcance do bem maior. O preender que o homem é um ser integral, matéria e
exemplo desses homens é o que impulsiona, em espírito não estão desassociados, pois a verdadeira
nós outros, a necessidade do trabalho incansável felicidade tem que ser plena:' é não somente numa
contra o podl9rio arbitrário dos mais fortes sobre dimensão. Precisa começar aqui e agora, somos
os mais fracos e da batalha intermitente contra as nós os responsáveis pela Construção do reino de
desigualdades. Deus na Terra. Quanto a achar que a política nada

O Aguia de Haia, Rui Barbosa, na Oração aos tenha a ver com a religião, é conveniente lembrar as
Moços, setencia que a regra da igualdade não con- palavras da Grande Alma da India, o inesquecível
siste senão em quinhyoar desigualmente os desi- Gandi: a minha devoção à Verdade levou-me para o
guais, na medida em que se desigualam, acrescen- campo da política; e posso dizer, sem a menor hesi-
tando que tratar com desigualdade a iguais, ou a de- tação e mesmo com toda a humanidade, que aque-
siguais com igualdade, seria desigualdade flagrante les que dizem que a religião não tem a ver' com a
e não igualdade real. Este, infelizmente, tem sido o política' não sabem o que é a religião. Entretanto, a
tratamento dado aos menos favorecidos no nosso Política a que ele referia era escrita com um P
País, desde o seu descobrimento, e atinge atual- maiúsculo e não pode ser confundida com politica-
mente proporções inomináveis que agridem frontal- gem, essa escrita com letras diminutas.
mente a dignidade humana. Isto ocorre com cores Dom Francisco, por tudo que fez e faz pela
mais salientes no Nordeste brasileiro e particular- gente de Afogados da Ingazeira - do qual é seu Bis-
mente no nosso Estado. Nessa região, a concentra- po - e de outros municípios da região, pelo Direito
ção de riquezas é a mais absurda do Brasil e uma em que se formou e pelo legado de sua própria vida,
das piores do mundo. bem que poderia ser chamado de O Dom da Justiça.

Esses disparates econômicos e sociais não fi- A proposição que apresentei quando estive na Casa
cam no silêncio, até porque a realidade é cruel e sal- de Joaquim Nabuco e que foi referendada na legisla-
ta aos nossos olhos. Alguns homens norteiam as tura atual pelo nobre Deputado Estadual Orisvaldo
suas vidas na quebra dessa herança hedionda Inácio é menor diante da grandiosidade do seu
àqueles que chamei de jsutos. Entre eles, hoje a As- apostolado, mas grande pela sinceridade de todos
sembléia Legislativa do Estado de Pernambuco está os pernambucanos que representamos.
homenageando um em especial, dando-Ihe o título Este momento que é importante para Pemam-
que a nós pernambucanos muito nos honra: cha- buco também é para o Brasil, porque no exemplo de
mando-lhe de irmão, sim, porque de agora em dian- Dom Francisco nos miramos para juntos continuar-
te se oficializa o que de coração ele já é há muito mos a caminhada de transformação do nosso País.
tempo - Cidadão de Pernambuco. Esta denomina- Um outro Francisco de Assis, na Itália, no século XIII
ção é um pequeno ~9conhecimento - e até tardio - à costumava chamar a tudo e a todos de irmãos.
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Como somos todosfilliós de um mesmo Pai é corre- Com o início da construção de Brasília, man-
to que assim nos chàmemos. Dom Francisco, nosso dou dois repórteres acómpanhar os trabalhos e abriu
irmão tome este título como um agradecimento dos a primeira suCursal jornalística noPlanaltoCentral. .
perna~ucanos e eSpecialmente' dó sofrido povo Pouco a pouco, 'à tiragem da revistacresceu e,
sertanejo. Que sejamos todos Ms; motivados pela com a decadência de O"Cruzeiro, a Manchete tor-
promessa de um MeS'Ó'e judeu que ensinava que nou-se a principal revist:& brasileira..' ,
bem aventurados sã'o os que têm"fome e sede de Sim~iuineamente,Âqolpho reequipou o Parql)e
justiça porque serão'8aéiados. Gráfico eC,riou novas revistas.

Era o que tinha a dizer. Em 1,~68 .inaugurou a nova sede da sua edito:
O SR. MAX ROSENMANN' (PR. Pronuncia o ra, na zona sl,1I do Rio. Ali funciona~~s redaÇÕes do

sE:..Juinte discurso.) - '~r: Presidenté! Sr~s. e Srs'. Oé- grupo, emissoras de rádio AM FM, um muse!J. (;)1,.1111
putados, o Brasil pei'~~Ú um dos homens mais em- teatro.
preendedores, dinâmicos e fortes q~ já atuaram no Em 1.983; inaugurou a Rede Machete de Tele-
campo das comunicàções. ' visão. Problemas gerenciais obrigaram Adolpho a

A morte do empres~rio Adolpho' Bloch, ao 87 vender a rede de televisão a um grl)popaulista, mas
anos comoveu o País'e,' ém especial, a colônia ju- com muita força de vontade, perseverança e amor, a
daic~ brasileira, da qual era um'dós, mais ilustreS rede, que considerava como, um filho que não teve,
representantes. a recebeu de\lolta. .

Diretor Presidente da empresas Bloch e da re- . A intenção era fazer da Tevê Manchete um Nú-
des Manchete de rádio ,'e televisãó, Apolpho Bloch cleo de Credibilidade e Talento. Para isso, fez do jor-
marcou sua passage~, pela vida como sendo um ho- nalismo um referencial e da produção de novelas, a
mem fiel aos seus prinç!pios e ideais. Um antecipa- partir de Pantanal, um grito de amor à natureza, aos
dor nos empreendim'entos, mas aciínà '~e tudo, um valores do nosso País.
defensor ferrenho de', ~~do aquilo que ,~creditava e Esperamos que a morte física de Adolpho
admirava. Bloch não signifique o fim do trabalho ao qual dedi-

Um homem que soube amar o ,Brasil e lutou cou toda sua vida.
pelo seu desenvolvimento, Adolpho J3loch jamais O SR. CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFL _
aposentou-se da tarefa de construir o País dos seus SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
sonhos e por isso tornou-se um exemplo de perse- te, Sras. e Srs. Deputados, está próximo o momento
verança às novas gerações. . . de o Congresso Nacional votar as mudanças de um

Empresário otimista até nos momerytos mais di- dos capítulos mais polêmicos da Constituição: o sis-
fíceis, soube superar as crises com a altivez e a dig- tema tributário brasileiro.
nidade dos que têm a certeza do que estão cons- Quando se analisa o atual modelo tributário
truindo. aflora uma certeza: o Brasil é mesmo um país de po-

E marcou a linha de programação e jornalismo tencialidade inigualável, pois consegue manter uma
das empresas que liderou justamente com a tradição economia pujante sob o manto de uma legislação
e a fidelidade desta certeza. fiscal que lembra CJ bloco carnavalesco do vai quem

A morte de Adolpho Bloch deixa uma lacuna no quer.
Rio de Janeiro, onde vivia, no Brasil. Difícil entender como o Brasil consegue cres-

Natural da Ucrânia, onde nasceu a 8 de outu- cer com um fisco tão inepto, que favorece a sonega-
bro de 1908, Adolpho Bloch aprendeu com o pai, Jo- ção e, ao mesmo tempo, inibe a expansão das ativi-
sef Bloch, que tinha uma gráfica, a profissão que dades produtivas, enquanto premia o capital especu-
abraçou e ampliou ao longo do tempo. lativo.

Com a guerra civil de 1917, a família judia ini- Os brasileiros são obrigados, atualmente, a pa-
ciou a imigração em direção à Itália e mais tarde ao gar 57 espécies de impostos. Um absurdo. O pior é
Brasil. que a maioria destes encargos são repassados aos

Chegaram ao Rio de Janeiro, em 1922, onde preços e, por tabela, atrapalham as exportaÇÕes, vitais
Josef instalou a pequena gráfica que os filhos herda- para o êxito do plano de estabilização econômica
riam mais tarde. O número de contribuiÇÕes sociais chega,

Em 1952, Adolpho lançou a revista Manchete acreditem, a 21. Algumas exóticas, como as destina-
que concorria com O Cruzeiro. das aos ensinos marítimo e aeroviário. Há, ainda, a
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taxa que se ,paga, para tirar passaporte e o imposto É indiscutivel'a necessidade de o Brasil arreca-
de classificação de produtos vegetais. dar mais, mas é igualmente inaceitável se pensar -

'São impostos que pouco ou quase nada acres- como fazem muitos tecnocratas - no aumento da
centam à arrecadação da Receita. A folclórica clas- carga tributária nacional, pois no papel ela já é uma
sificação .de'produtos vegetais, por exemplo, gerou das mais pesadas, absurdaS 'e injustas do Planeta.
pasmem míseros R$2,00 por mês nos últimos anos. ' Pouca gente se dá conta, por exemplo, que ao com-

.Isto mesmo,·podem conferir"l?Q R$2,00. prat um quilo de arroz ou feijão o favelado paga o
, Em. alguns casos, gasta-se mais na cobrança ','mesmo imposto que o mais abastado dos brasilei-
·de alguns impostos do que a, soma de suas arreca- ros, que ao adquirirem tais produtos estão pagando
'daÇÕeS. Como se.vê, ,a sonegação é explícita. tributo idêntico. A culpa, não é do mais abastados,

A'própr~ Receita confessa que para cada real mas da ineficácia do modelo fiscal, que não distribui
arrecadado do PIS, 30 centavos deixam de ser reco- os impostos 'de maneira justa. ' "
Ihidos. No IPI, deixam de entrar 60 centavos para Precisamos e devemos ampliar a base do mo-
cada real que.viaja paraBrasnia. delo tributário; Não, porém, onerando ainda mais

Nó caso do 'Imposw'deHenda das"empresas a aqueles que já contribuem 'regularmente, mas inse-
situação é alarmante, pois é'sonegado 1;4 real para ,rindo no sistema os sonegadores e sepultando todo
cada' um arrecadado. Isso não deve surpreender 'e qualquer incentivo ao capital especulativo, que
tanto, pois 0- sistema tributária tupiniquim não faz deve ser taxado com o máximo rigor. Só merece es-
qualquer diferenciação Significativa entre os grandes tímulo quem produz.
conglomeradós econômicos, entre -ôs 'quais se' in- Eliminar tais aberrações, racionalizando e, prin-
cluem as multinacionais; e as pequenas e médias cipalmente, demOcratizando o sistema, é o desafio
empresas brasileiras. - que teremos de vencer na reforma tributária que se

Alguém mais desavisado pode alegar que as aproxima.
microempresas recebem alguns incentivos. Além de Chegou '8, hora de a ReCeita Federal trabalhar
parcos e de pouca valia, tais incentivos são dizima- com um nível menor de alíquotas, reduzir as isençõ-
dos assim que as microempresas crescem, e1evan- es e deixar de asfixiar aqueles que querem produzir.
do seus faturamentos para a categoria das peque- Só desta maneira o Brasil terá condições de ajudar
nas ou médias empresas. Quer dizer: o Brasil proíbe milhares de empresas e trabalhadores a se incorpo-
os microempresários de um dia serem grandes. Ou rarem na economia formal. Na trincheira que desfral-
eles crescem e, depois, passam a carregar uma car- da esta bandeira serei um soldado voluntário, dis-
ga tributária absurda, ou sonegam, fingindo que con- posto a usar a yoz que reúne os anseios e os ideais
tinuam pequeninos. Está claro que a segunda hip6- de quase 100 mil brasileiros, cujos votos para cá me
tese é a que mais prevalece. trouxeram.

Levantamento oficial mostra que as 2,5 milhõ- O SR. CHICÃO BRfGIDO (PMDB - AC. Pro-
es de empresas que contribuem regularmente para nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srªs e
o Fisco pagaram, em média, R$670,00 de IR men- Srs. Deputados, o tema que nos traz a esta tribuna
salmente em 1994. Excluídas as instituições finan- diz respeito à precariedade da malha rodoviária do
ceiras, a média cai para R$490,00, menos do que Estado do Acre, a sua problemática e as nossas
muitos assalariados recolhem. perspectivas para solucionar o problema.

Na verdade, o trabalhador da classe média é o Leandro Tocantins, o estudioso e mestre em
grande pagador de impostos neste País. Paga de temas amazônicos, diz que o Acre tem a singularida-
maneira compulsória, que, no fundo, é um confisco, de de ser o Estado brasileiro mais próximo do Ocea-
sem usufruir de serviços públicos dignos. no Pacífico, de onde fica a uma distância aproxima-

Para se ter uma idéia, o trabalhador da classe da de 800 quilômetros. Distingue-se dos demais Es-
média teve um desconto referente a<,> IR por volta de tados da Federação pela sua situação estratégica,
R$670,00 por mês em 1994. Esta djstorção é facil- pelas suas extensas fronteiras internacionais, que

,mente explicável quando se tem cdnhecimento do alcançam uma média de 2.185 quilômetros, Iimitan-
fato dos assalariados não disporem de qualquer do-se entre a Bolívia (618 quilômetros) e o Peru
meio de sonegar ou contratar sofisticados advoga- (1.565 quilômetros). O Acre foi a última página da
dos ou consultores para encontrar brechas legais. história da delimitação do espaço físico brasileiro,
Muito menos podem jogar nos preços os impostos sendo esta, escrita em..meio a acirradas disputas de---:-
diretos e indiretos. terras com -os paíseS'andinós vizinhos, a Bolívia e o
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Peru. As divergências.nas Iinhasfronteiriças levaram de viegem. Isto quando não ocorre o problema de o
brasileiros e bolivianos a lutarem pelas terras" acrea- ônibus ficar atolado, durante horas e .horas, devendo
nas, que foram defini.tivamente anexadas ao territó- os próprios passageiros colaborl;lrem com o motoris-
rio brasileiro, em novembro de J903, pelo Tratado ta, descendo do ônibus, dobrando a barra da calça,
de Petrópolis. O desejo'de se apossar de parte das que, com certeza vai sujar de lama, e.partir para em-
terras brasileiras, nesta região tão acre, levou a ,um ,purrar, com boa vontade, o mesmo..
desfecho entre Brasil e Peru, levando. o Governo- pe- Se a situação das rodovias que cortam' o Esta-
ruano a se achar"no -direito de também reivindicar . do do Acre se encontram nesse estado deplorável,
parte dessa área em ~eu benefício; Em 1909 foi as- sobre as estradas vicinais, que dão acesso às áreas
sinado o tratado que colocou um fim na questão com de prodUção agrícola podemos afirmar que as condi-
o Peru e estabeleceu ~ configuração geográfico-polf- ções são muito piores.' Portanto, nobre pares, o pa-
tica do então Território.do Acre (até 1962, quando foi norama viário do nosso Estado, conforme descreve-
incorporado à Federação brasileifacomo mais um . mos para os senhores, não é nada alentador. E a
Estado), representado pelos seus 152.589 quilQITle- população acreana sempre penalizada, ·vivendo o
tros quadrados de.s~rfície. sacrifício do seu constante isolamento. Muitos cida-

Hoje, já superádas as dificuldades fronteiriças, dãos que moram no interior do Estado,·não têm con-
temos uma proximidade com os países vizinhos quedições de pagar uma passagem aérea, morremsem
nos leva a buscar, juntos, soluções para os inúme- . nunca ter visit;ida a capital, Rio Branco, em função
ros problemas regionais, com base nas boas relaçõ- . da precariedade dos transportes. Sem entrarmos
es diplomáticas. E entre.tantas questões que abalam aqui na questão da saúde, que é.outro grande pro-
a vida da população,~creana,uma das mais graves blema que sujeita muitosacreanos à sorte, à boa
é a do sistema viário~.que não atende ~s necessida- vontade das autoridades do Estado, para desloca-
des dos que vivem na região, pois as redes rodoviá- rem para centros onde os recursos para tratamento
rias federal, estadual e· municipal não permitem tra- de saúde são mais acessíveis às suas condições
fegabilidade permanente. Esta realidade afeta dire- materiais de sobrevivência.
tamente a sobrevivência econômica e social do Es- Qual é o destino dessa população? É o de vi-
tado. ver na marginalidade! É o de viver à margem do pro-

as acreanos brigam com o poder federal, há cesso de desenvolvimento da Nação brasileira que
tempo, para verem concretizadas duas grandes as- possui tão discrepantes situações regionais. É o de
pirações: a primeira, de, integrar entre si os Municí- viver à margem da História, citando aqui o título de
pios do Vale do Juruáe do Vale do Acre, através de uma das grandes obras de Euclides da Cunha, o re-
estradas pavimentadas; a segunda, de ser a rota de nomado escritor, engenheiro, idealizador da Transa-
saída para o Pacífico, através de uma rodovia de in- creana (no início deste século), estrada de ferro que
terligação entre Brasil-Peru. ligaria o Vale do Juruá ao Vale do Acre.. .

Quanto à primeira aspiração, a BR-364, pode- As conseqüências para uma população que
mos fazer a seguinte observação: não é pavimenta- vive assim tão distante da realidade do desenvolvi-
da, permanece intransitável no período das chuvas, mento concentracionista da Região Centro-Sul do
e na seca apenas alguns trechos podem ser percor- Brasil são inúmeras. O povo padece do diferencial
ridos. Já a situação de trafegabilidade da segunda, a dos preços nos gêneros de primeira necessidadé,
BR-317, é um pouco melhor, pois possui 110 quilô- produzidos no Acre em quantidade ainda insuficien-
metros (dos seus 340 quilômetros implantados) pavi- te, sendo a totalidade dos produtos provenientes de
mentados, mas estão muito deteriorados. Esta rodo- outros Estados.
via oferece condições de tráfego permanente no pe- Estes produtos têm seus preços triplicados,
ríodo de estiagem e, no período crítico, de muita em função das grandes distâncias e pelas más con-
chuva, a trafegabilidade ainda é possível, desde que dições das estradas. E para completar o quadro das
o viajante esteja disposto a entrar em alguns atolei- dificuldades vivenciadas pelo povo acreano, temos
ros e estender o tempo que gastará para chegar ao ainda as manobras impostas por grupos monopo-
seu destino. listas de determinados produtos. Historicamente fa-

Para se ter um exemplo das condições de trân- lando, as elites regionais fincaram suas bases na ex-
sito da BR-317, nesse período, o ônibus que faz o ploração de uma produção monoextrativista, o que
percurso Rio Branco-Xapuri, numa distância aproxi- lhes permitia empregar toda a força de trabalho na
mada de 180 quilômetros, gasta no mínimo 4 horas extração de hévea. Assim, todo o esforço era dedi-
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cado à produção de borracha para suprir um merca- 1) a pavimentação da BR...a64, que liga a ca-
do externo. Para o abastecimento da produção local pital do Estado, Rio Branco, ao Vale do Juruá,
eram importados, de outras regiões, os gêneros a1i- sendo esta ação a garantia da unicidade regional
menticios e todos os outros produtos necessários à e o benefício para a populaçãd que vive na região
sobrevivência. O trabalhador - no caso, o seringuei- mais isolada do Acre. Os Municípios poderão for-
ro - era obrigado a comprar do barracão (do patrão), talecer sua economia; os produtores terão mais fa-
pagando, por tudo o que consumia, um preço extre- cilidade no escoamento .de ~ua produção; os co-
mamente inflacionado. merciantes terão acesso a mercadorias a preços

Naquele momento, não importava o estabeleci- mais módicos; a comunidadé terá urna melhor
mento de urna comunidade permanente. Pelo con- qualidade de vida.
trário, a intenção era ri enriquecimento rápido e a Conscientes da necessidade da implantação
aplicação dos lucros obtidos, em outras áreas, onde desta rodovia, fizemos uma emenda ao Plano Pluria-
a vida tivesse o seu sentido nato. Depois da derro- . nual para assegurar como meta do Governo Fede-
cada da economia da borracha, onde os rios eram ral, a pavimentação da BR-364.
as estradas' e a borracha o porto seguro, agora a si- 2) A implantação da rodovia Brasil-Peru como
tuação requer uma nova estruturação econômica, a alternativa para o comércio exterior brasileiro, porta
construção de novas relações sociais em cima de para o mercado asiático e corredor de exportação de
terras firmes, que venham a trazer solução para a produtos do Mato Grosso, Rondônia e Acre. A saída
população. Obarranco se distancia. Resta mais uma direta para o Pacífico, pela BR-317, é o caminho
vez, a imposição de um modelo de desenvolvimento mais viável, pois além do' séutraçado já estar im-
moldado pelas regras do capital estrangeiro, aliado plantado, o custo de sua pavimentação será relativa-
ao poder público nacional. E a nossa dependência, mente baixo tendo em vista que, o território brasilei-
em relação às economias de outras regiões, perdu- ro cortado pela rodovia, não possui nenhum impedi-
rou. mento de orelem geográfica que venha a se consti-

Hoje o Acre continua pagando preços exorbi~ tuir em obstáculo parà a conclusão da obra. Pelo
tantes pelos gêneros de primeira necessidade. A po- contrário, Assis Brasil, cidade acreana onde desem-
pulação acreana continua tendo uma má qualidade boca a BR-317 está bem localizada; é ponto estraté-
de vida; a produção agrícola é insuficiente para o gico na fronteira Brasil-Bolívia.,.Peru. A área territorial
abastecimento interno e muitas vezes, o que se pro- que corresponde aos maiores obstáculos de ordem
duz, se perde na própria área de produção, por falta geográfica, não é da alçada do Governo brasileiro;
de condições ideais de escoamento: A vocação do está nos limites dos Andes, no Peru, que, já está
Estado indica a agricultura como meta a ser a1can- comprometido na implantação e na operacionalidade
çada enquanto suporte da economia. O Governo do de sua malha viária.
Estado deve dar a sua cota de participação para ala- Temos a certeza de que neste caso o Acre não
vancar este processo, sendo um agente estimulante será 8J1énas um observador do movimento externo
e incentivador para a fixação e manutenção do ho- no corredor de exportação para os produtos do Cen-
mem no meio rural. tro-Oeste para o Pacífico. O Governo deve desem-

Não estamos aqui em defesa apenas das es- penhar o seu papel de estimulador e fortalecedor da
tradas, pois sabemos que estas, por si só não bas- economia acreana, preparando-a para vencer este
tam, não cumprem o seu papel na escala de um pro- desafio. Faz-se necessário um programa de desen-
jeto de desenvolvimento coerente com a situação re- volvimento social e econômico que vise à integração
gional. É preciso que haja toda uma estrutura de . econômica da população ea tim da marginalização
apoio ao produtor rural, às atividades extrativistas, em relação às demais regiões do País.
às bases produtoras. Uma base produtiva, apoiada O projeto aqui defendido deve estar atrelado a
por condições técnicas que possa inserir a produção um projeto maior de desenvolvimento, que dê opor-
regional no espaço do mercado competidor, seja ele tunidade para as forças produtivas locais saírem em
nacional ou mesmo internacional. busca da modernidade e do progresso.

É expondo o quadro econômico-social do n05- Era o que tinha dizer.
so Estado, e representando este povo que tem como O SR. CANDINHO MArros (PMDB-RJ. Pro-
tradição a luta e a resistência, que defendemos dois nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs.,
pontos de extrema relevância, na tentativa de mino- e Srs. Deputados, no dia 12. de novembro passado, o
rar os problemas vivenciados pelo Acre: Banco Interamericano de Desenvolvimento aprovou



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 6 07977

um empréstimo de 180 milhões de dólares, destina- todos sabemos que, sem a colaboração da popula-
dos a urbanização de favelas no Rio de Janeiro. Tra- ção, não é possível mudar o Rio de Janeiro. Não
ta-se, sem dúvida, de uma boa noticia para os cario- resta, portanto, outra saída para essa espécie de cri-
cas, pois, com isso, recebe importante impulso o se de identidade que tanto tem oprimido o carioca,
projeto Favela-:Bairro, atualmente desenvolvido pela senão a motivação para a luta por um espaço na ci-
Secretaria de Habitação do Município. dade e na vida econômica, política, social e cultural

O Favela-Bairro é inovador em vários aspec- do País.
tos, mas em especial pelo fato de sua implementa- Nunca é demais lembrar que a educação, a
ção exigir a participação das próprias comunidades saúde, o trabalho, o lazer e a segurança, bem como
a serem beneficiadas. Ninguém dLNida do fato de a assistência aos desamparados, são alguns dos di-
que a cidade do Rio de Janeiro só poderá levar reitos sociais básicos de todos os brasileiros, garan-
adiante um projeto de construção de um ambiente tidos pela Constituição Federal. A Carta Magna tam-
urbano propício ao desenvolvimento das atuais e tu- bém estabelece, em seu art. 183, a obrigatoriedade
turas gerações, se puder contar com a efetiva parti- de o poder público municipal executar a política de
cipação de seus habitantes nessa tarefa. desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar

O Favela-Bairro prevê a instalação de redes de o pleno desenvolvimento das funções sociais da ci-
água, esgoto, iluminação pública, bem como o asfal- dade, garantindo o bem-estar de seus habitantes.
tamento de ruas. Haverá ainda recolhimento de lixo Mas a importância do Favela-Bairro não se res-
e serão construídas creches e áreas para a prática tringe apenas a sua fidelidade aos ditames da Cons-
de esportes, em favelas como as do morros do Um- tituição Cidadã. O projeto vai mais além, pois se
bu, dos Cabritos, do Juramento, do Vidigal, da Man- destina a dar o primeiro passo no sentido de resga-
gueira, do Salgueiro e do Borel. tar a dignidade do cidadão carioca, especialmente

Especial destaque deve ser dado à proposta dos desassistidos, que são as vítimas mais comuns
de reflorestamento de algumas áreas. A degradação da violência, da fome e da miséria.
ambiental urbana é, no Brasil, um problema que Está de parabéns, portanto, a Prefeitura do Rio
chegou a chamar a atenção do Governo Federal e de Janeiro por haver demonstrado que entende
de várias entidades ambientalistas mundiais, quando como básico a necessidade de devolver ao cidadão
da realização da Conferência das Nações Unidas carioca um direito que há muito lhe foi subtraído,
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992. que é o direito à cidade. Mas está, sobretudo, de pa-
O relatório brasileiro para a Conferência deu, inclusi- rabéns, a Prefeitura do Rio por haver obtido, com
ve, especial ênfase à necessidade de erradicação sucesso, os meios necessários à consecução desse
da pobreza em assentamentos humanos, com priori- importante objetivo.
dade para a eliminação de problemas vinculados à O SR. SANDRO MABEL (PMDB-GO. Pronun-
degradação ambiental. Entre esses problemas, des- cia o seguinte discurso). - Sr. Presidente, srªs e
tacava o relatório a melhoria, das condições de mo- Srs. Deputados, hoje, passados 62 anos de sua fun-
radia e infra-estrutura urbana, e ainda a necessidade dação, Goiânia, ocupando uma das áreas mais fér-
de eliminação adequada de rejeitas sólidos e líqui- teis do Planalto Central, tornou-se um importantissi-
dos. mo pólo de desenvolvimento regional, com destaque

Pois tudo isso o Projeto Favela-Bairro contem- na agricultura e na pecuária. Mas, além disso, pos-
pia, e vai ainda mais longe, uma vez que se propõe sui atrativos com o Bosque dos Buritis, o Parque
não apenas a reflorestar as favelas, mas até mesmo Ecológico, o Lago das Rosas, a represa de Jaó, e
a dar nomes às ruas e número às casas. Vejam apresenta-se como uma cidade moderna, aprazível
bem, senhoras e Senhores, que esta é uma medida e humana, um modelo, enfim, de planejamento bem-
simples, um pequeno detalhe, talvez, mas atende a sucedido.
um dos pré-requisitos básicos para ao exercício da Tanto por sua pujança econômica, quanto pela
cidadania plena, que é a existência de um sentido beleza e infra-estrutura urbana, a Capital de Goiás,
de lugar. constitui, então, um dos principais orgulhos da Re-

Não se pode permitir que a pobreza urbana gião Centro-Oeste.
continue sendo uma chaga aberta no coração dos A propósito cumpre mesmo exaltar, entre as
brasileiros. O amor pelo espaço que se habita é a numerosas qualidades que comprovam sua organi-
condição necessária para que o cidadão se sinta zação e servem de exe~plo para outras c,dades, a1-
motivado a lutar por um mund<Y melhor. Além disso, guns aspectos mais 'lotáveis, 9Omo a amp.la disponi-
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bilidade e a.eficiência dos serviços públicos urbanos, também o abastecimento de água, es1fl.rá assegura-
o ordenamentq racional dos bairros e, inclusive, a do até por volta do ano 2005.
posição 'acima ,da média em termos de oferta de h,a- . A mob,i1idade e o acelerado crescimento popu-
bitaÇÕes dig!la~. também às classes normalmente lacional exigem, com efeito, constantes ampliaÇÕes
menos favorecidas. dos serviços de saneamento b$siço,· o que toma

Justamente pelo fato de eu ter uma constante es~e um dos setores mais atuantes da administração
preocupação e < mesmo - no exercício do mandato, estadual. Há que se notar ainõaqUe a atuação quali-
de Deputado'Federal-a obrigação coma defesa da. ficada da SANEAGQ não se restringe a Goiânia,
qualidade de vida dos habitantes de todo o Estado mas obedece a um desempenho .harmônico capaz
de Goiás, chamam a minha atenção as excepcionais de garantir altos índices de saneamento básico em
condiçpese)Çibld,as pela cidade de Goiânia. todo, o Estado de Goi,ás, ,Assim; errt re,lação ao total

Diga-se de passagem, Goiânia é, sem dúvida,. da,população. considerada urbana, o at~ndimento
uma, das' ,cidades brasileiras mais bem servidas chega à média de 81,2% para$asteclrnento de
quanto a saneamento básico, cujos padrões eleva- águ~ e 34,9% para o esgotamento sanitário.
dos de abastecimento de água e coleta de esgoto. po~ fim" enaltecer:'do o trabalhoe a contribui-
sanitário. têm merecido muitos elogios. A cidade dis- ção que diversas pessoas e entidades vêm efetuan-
põe, .hoje; .de dois sistemas de abastecimento de . do em benefício dessa ~ealidade, reitero a satisfação
água: a Estação de Tratamento Jaime Câmara,. por constatar, no transcurso do aniversário de 62
inaugurada em 1957, e o.Sistema Meia Ponte, que' anos de Goiânia, o seu progresso permanente e a
representou, a partir de 1987, um significativo pro-o ' definitiva afirmação como uma das mais bonitas e
gresso no setor, pois, além de quase duplicar o volu- organizadas cidades do Brasil.
me de água produzido, colocou em prática uma con- O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Pronuncia
cepção mais moderna e ecológica de funcionarnen- ' o seguinte discurso.) ,""," Sr. Presidente, srªs e Srs.
to, permitindo a captação de água de ótima qualida- Deputados, estamos vivendo, uma revolução. Não
de, livre de poluição e da contaminação que comu- uma revolução sangrenta, de baionetas, tanques na
mente afetam os mananciais de áreas urbanas oLi rua, tribunais do povo. Ao contrário, uma revolução
semi-urbanas. Assim, a SANEAGO atende cerca de silenciosa, discreta, qllase imperceptível. Vislumbra-
um milhão de pesso~, que recebem, diariamente, em mos, pela primeira vez em quase um quarto de sé-
suas ~as, água avaliada como de excelente qualida-: culo, a possibilidade de nos livrarmos do jugo impla-
de, conforme as análises feitas pela efll)resa cável da inflação descontrolada, que tantos males

Não obstante o papel já desempenhado atual- nos causou, que tanto desagregou nossas instituiÇÕ-
mente, pela SANEAGO, em benefício da qualidade es, que tanto corroeu as bases de nossa sociedade.
de vida na cidade e nas regiões periféricas, prepara- Ressalte-se, Sr. Presidente, que tudo não pas-
se a empresa para completar o quadro de sanea- sa, por enquanto, de uma possibilidade. Ainda não
mento com a construção da estação de tratamento há como falar de uma vitória definitiva sobre a de-
de esgoto e dar início à maior ampliação do sistema sordem econômica. Tateamos, aos poucos, as ine-
de água já ocorrida em toda a história de Goiânia. briantes formas de uma estabilidade permanente. Às
No caso, está prevista a construção de uma grande apalpadelas, maravilhamo-nos com ~ prorness~ de
barragem no ribeirão João Leite, a qual, além de re- um cotidiano pacífico, sem os sobressaltos carl;lcterís-
gularizar a vazão de água, dará origem a um lago ticas de um país em guerra consigo mesmo, sem as
artificial que irá se tomar mais um dos cartões pos- incertez~ de uma desorganização onipresente.
tais da capital. Para implementação do projeto, a Passados quase dezoito meses de relativa es-
SANEAGO aguarda apenas o financiamento do BID, tabilidade, olhamos para trás e não entendemos
de forma que, no próximo aniversário, a população como foi possível sobreviver a tamanha balbúrdia.
já poderá contar com os mais altos índices de sa- Chegamos ao ponto de nos acostumarmos, ao longo
neamento básico entre as cidades do País. do tempo, com o absurdo de não sabermos qual se-

Vale acrescentar que, graças ao trabalho da ria a moeda do ano seguinte. Notem bem, Senhoras
SANEAGO a infra-estrutura de saneamento básico e Senhores: a própria moeda, símbolo maior da so-
de Goiânia acompanhou, ao longo dos últimos vinte berania nacional, mudava no período de alguns me-
anos, o crescimento da cidade. E, agora, com a pró- ses. Sem dúvida, a descrença no País, nas nossas
xima iniciativa, não apenas será feita a complemen- instituições e em nós mesmos seguiu corolário ime-
tação do sistema de esgotamento sanitário, como diato de tão grotesco pandemônio.
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Aos POUCOS,'5tªS· e Srs. Deputados, damo-nos
conta de quão próximos estamos de uma economia
normal. Gradualmente, voltamos a raciocinar em ter
mos da unidade monetária oficial- o Real - e não
mais com baseeni variados meios de conta. Da
mesma forma, embora um pouco mais lentamente;
começamos a abandonar a certeza de que os pre
ços subirão sempre; e cada vez mais. Os mais ousa
dos até se aventuram em planejar sua vida para uns
poucos anos à frente, em alvissareiro contraste com
as atitudes da época dasuperinflação, quando o ho
rizonte de um ou dois meses representava um longo
prazo temerário e Incerto.

Em contrapartida,' o sucesso inicial do Plano
Real também traZ em si os perigosos germes de um
precipitado relaXamento combate a inflação. Por um
lado, como é bem sabido, ainda não se têm os me
canismos capazes de assegurar uma trajetória con
fiável de crescimento com estabilidade macroeconô
mica, tais como um sistema tributário reformado, um
novo pacto federativo, a criação de fontes de pou
pança privada de longo prazo e a institucionalização
de um aparato legal estável e crível. Por outro, ainda
não se desenvolveram os hábitos de disciplina fiscal
e monetária imprescindíveis a uma bem sucedida
administração da economia nacional.

Um exemplo particularmente importante destas
questões, Sr. Presidente, diz respeito às propostas
de desindexação que, aqui e ali, vêm sendo aventa
das por acadêmicos e autoridades. Preocupa-nos,
em especial, a tendência de substituir a causa pelos
efeitos. t= verdade que a indexação generalizada de
preços, salários e câmbio terá sido, talvez, o aspecto
mais característico dos longos anos de convívio for
çado entre a sociedade brasileira e a superinflação
crônica Também é verdade que o processo de inde
xação generalizada dificultou dramaticamente o êxi
to das medidas de combate à inflação de que se lan
çou mão à sociedade ao longo desse período. Não é
menos verdade enfim, que os duros reveses naque
les embates ingl6rios formaram a convicção de que
nenhum programa de estabilização seria vitorioso
sem a supressão do hábito de indexar, tão profunda
mente inoculado em nosso subconsciente coletivo.

Concordamos com a tese de que a desindexa
ção da economia é condição necessária para a recu
peração do valor da moeda nacional. Não cremos,
entretanto, que seja condição suficiente para tal.
Nesse sentido, temos ainda bem presentes na me
m6ria as lembranças da ascensão e queda do Cru
zado. Aquele plano logrou eliminar dos agentes ec0
nômico, em um primeiro instante, a chamada mem6-

ria inflacionária, mercê de um abrupto e inesperado
congelamento de preços. Não se fez seguir à eufo
ria inicial, porém, a aplicação depoUtica fiscal e mo
netária compatíveis com a'estabilidade' 'desejada...
Em particular, desccnsiderou-se totalmente o lado
da demanda, como se a inflação pudesse ser supri
mida meramente por decreto. Como resultado"aes
calada inflacionária retomou com virulência ainda
maior, ap6s fugazes momentos de tranqüilidade
apenas aparente.

No caso do Plano'Real, a transição para' o
novo padrão monetário revestiu-se de uma brilhante
criatividade. Ao longo de alguns meses, estipulou-se·
a convivência entre o antigo meio de troca - o Cru
zeiro Real - e um novo meio de conta baseado na
taxa de câmbio - a URV. Desta. forma, perrtlitilrSe o
gradual alinhamento dos preços relativos dos bens.e
serviços. Além disso, prepararam-se as pessoas e
as empresas para a reunificação dessas duas funçõ
es· - meio de troca e meio, de conta - em uma s6
moeda, o Real, dispensando-se o uso de indexado
res, pela primeira vez em muitos anos. Pode-se di
zer, portanto, srªs e Srs. Deputados, que se conse
guiu cortar o n6 g6rdio da inflação inercial sem cus
tos sociais apreciáveis. Nestas condições, a remo
ção formal da jndexação revelou-se medida fácil e 
mais importante - natural. De fato, restam hoje ape
nas alguns testemunhos, tais como a UFIR, do arse
nal de indexadores até pouco disseminados.

Em nossa opinião, no entanto, Sr. Presidente,
não se poderá esperar por uma desindexação com
pleta enquanto não tivermos alcançado a plena esta
bilidade de preços, algo que s6 se produzirá ao lon
go do tempo. Entrementes, a sociedade continuará
gerando, por um processo espontâneo, demanda
por mecanismos de indexação e oferta destes instru
mentos. Mesmo que se tenham eliminado os núme
ros oficiais de inflação, os salários, por exemplo,
continuarão a ser corrigidos por algum outro tipo de
indexação, só que de acordo com índices escolhidos
de maneira bilateral, entre patrões e empregados, e
com periodicidade anual. Da mesma forma, contra
tos de prestação de serviços durante prazos r~lati

vamente longos manterão cláusulas de correção
de valores, sob pena de se introduzirem incertezas
desnecessárias quanto aos montantes reais futu
ros.

Quer-nos parecer, destarte, que a desindexa
ção completa não deve ser buscada de forma obce
cada pelo governo, como um fim em si mesmo. A
existência de mecanismos de indexação é fruto da
instabilidade da moeda e a generalização dessa prá-



07980 Quârta~feíraQ DIÁRIO DA CÂMARAOOS DEPurADOS Dezembro de 1995

tica é um convite àvolta da superinflação. Gerem-se fender os interesses do proprietário da Fazenda
condições críveis para a estabilização da economia Saudade.
e, gradualmente,' deixarão de existir sul;>stitutos para Ei'T16 de novembro, um oficiál de Justiça comu-
8' moeda nacional. As autoridades devem, portanto, nicou aos trabalhadores da decisão judicial e, em 7
perseguir- agora, sim, obstinadamente - a imple- de novembro, na tentativa de evitar'o despejo e for-
mentação de políticas monetárias, fiscais e cambiais çar' uma negociação, os sem-terraatravessaram a
que assegurem umatrajetória de equilíbrio de longo cerca da Fazenda Saudade..
prazo com baoossima inflação. Afinal, os brasileiros "Finalménte' em 8' de novémbto 'noventa solOO-
n~o suportam mais assolucões enganosamente dos da Polícia Militar, sob o coma~do do Capitão
simples. . Gilberto Cândido, chegaram ao local e deram um

Era o' que tínhamos a dizer. prazo de duas horas- para os trabalhadores desocu-
O SR. RICARDO' 'GOMYDE (PO do B '-' PR~, passem a área:. Diante da recusa dos 'trabalhadores,

Pronúncia oseguinte discurso.) - Sr. 'Presidente, SrJ! a Polícia Militar iniciou o confronto, atirando sobre
e sis. Deputados, há pouCos dias, em8 de novem- dezenas de homens, mulheres e crianças, bombas
bro de 1995, presenciamos no Paraná mais uma vio~ de ,efeito moral em seguida; atirando, espancando e
lenta ação poHciál désferidacontraos trabalhadóres prendendo trabalhadores. Treze foram os trabalha-
serri-terra que sé encdntravam acampados às már~ dores feridos, todos a bala. Mulheres e crianças fo-
gens da rodovia BR-218; no Município de Santa' Isa- ram espancadas. Os barracos, seus poucos móveis
bel do Ivaí. Do confronto, onde a Polícia Militar.re~ e utensOios domésticos, em pouco tempo, foram
beu ordens para, atirar, nas ,pernas,dos sem-terra'e transformados em uma só fogueira. Levados pela
queimar toélosos seus 'pertences, saíram feridos ·13 PolíCia Militar, alguns presos, outros feridos, os tra-
trabalhadores, todos atingidos por projéteis de ar- balhadores foram instalados precariamente em ter-
mas de fogo. reno cedido pela Prefeitura de Santa Isabel do Ivaí,

As 60 famílias de trabalhadores sem-terra esta- onde'aguardam providências das autoridades.
vam campados nas margens da rodovia BR-218,ao A desmesurada violência policial, mostrada ao
lado da Fazenda Saudade, aguardando o pronúncia- Paraná e ao Brasil pelas câmeras de TV e pelos jor-
mento definitivo da Justiça, pois o INCRA já havia nais, chocou a todos. A prática; tão comum em nos-
vistoriado a área e declarado a propriedade como de so País, de considerar trabalhadores como crimino-
interesse social para a reforma agrária, tendo sua sos, e contra eles fazer desabar toda sorte de vio-
decisão sido objeto de recurso judicial por parte do lência e arbitrariedades, não pode continuar impune.
proprietário. Acatando, na época, o pronunciamento A violenta repressão havida em Santa Isabel
da Justiça, os sem-terra retiraram-se da referida fa- do Ivaí, semelhante a outras tantas que estamos
zenda e acamparam-se nas margens da rodovia, presenciando por outros cantos do País, mostra que,
onde, com assistência do próprio INCRA, plantaram longe da propaganda oficial, o Governo pouco faz
mandioca e outros produtos para sua subsistência. para cumprir sua promessa de implementar sua polí-

Em outubro passado, a juíza da Comarca de tica de reforma agrária e assentar os trabalhadores
Loanda, Dra. Elizabeth Kather, emitiu mandato de sem-terra em um pedaço de chão. A espantosa agili-
manutenção de posse para o proprietário da Fazen- dade do Governo para socorrer bancos privados
da Saudade e, no final desse mesmo mês, o Diretor com dinheiro público, contrasta cruelmente com sua
do Departamento Estadual de. Estradas de Roda- conhecida lentidão em decidir questões de interesse
gem - DER - Luiz Alberto Kuster, instado pelo dos trabalhadores, notadamente assuntos vincula-
proprietário da fazenda, requereu o despejo das dos à reforma agrária e à desapropriação de proprie-
famílias de sem-terra das margens da BR-218, dades rurais improdutivas.
sendo prontamente atendido pelo juiz Raul Portu- Da mesma forma, é espantosa a celeridade
gal, da Comarca de Santa Isabel do Ivaí, já no dia das decisões judiciais contrárias aos trabalhadores e
1Q de novembro. sua conhecida pachorra quando se trata de decisões

O agravante é que o diretor do DER, sem ten- contra grupos econômicos. Da noite para o dia, sem
tar qualquer negociação, sem ter sequer maior co- tomar inteiro conhecimento do assunto, sem se intei-
nhecimento sobre as iniciativas tomadas pelo IN- rar sobre as razões do conflito, sem sequer consult-
CRA para resolver o problema, requereu o despejo ar outras autoridades envolvidas na tentativa de so-
de 60 famílias de sem-terra que estavam acampa- luçõespara os problemas, um juiz, com uma simples
das em área pública, mas seu objetivo claro era de- assinatura, decide mandatos de reintegração de
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posse e de despéjoque podem significar a morte de de dinheiro público para salvar banqueiros falidos.
muitos trabalhadores. Não raras vezes, no intento de Porém, em atenção ao que preceitua a legislação
bem selVir aos .latifundiários que se, declaram preju- brasileira, espera-se das autoridades públicas. pelo,
dicados, esses.juí:zes emitem sentenças tão absur- menos o respeito mínimo aos direitas dos trabalha-'
das que não resistem à primeira constatação em ins- dores sem-terra, para que não sejam tratados como
tância superior. Mas aí, pouco adianta, pois o despe- criminosos e- contra eles não sejam, utilizadas as
jo, sempre violento, já há muito foi executado pela mais descabidas e revoltahtes arbitrariedades. '
diligente Políc,a,Mi/itar, '1ão raras vezes, auxiliada Aviolência policial de Santa Isabeldo,lvar não
por capangas e jagunços. pode ficar impune. As atitudes do Secretário de Se-,

As primeiras investigações sobre o confronto gurança Pública do Paraná, Cândido Martins de Oli-
ocorrido em Santa .Isabel do Ivaí deixam claro e,in- veira; do Diretor do DER;, Luiz Alberto Kuster; do
questionável.que'a ação da, Polícia Militarfoi de uma Juiz Raul Por1tJgal e dQS militares que executaram
violência escandalosa, além de planejada e precipi- violentamente·o desejo, precisam ser melhor apura~

tada. A rapidez com que se deram o requerimento das e punidas com rigor. O Govemador Jaime Ler/'"
de despejo por parte doDiretor.do DER, o pronun- ner e o Tribunal de Justiça,do Paral1~ devem expli-
ciamento da Justiça ea mobilização de grande con~ caçOes ao povo sobre as atitudes ,levianas .q~ seus
tingente da Polícia Militar, evidencia que houve,uma s!Jpaltemos, pois, se assim não o fizerem, estarão
ação coordenada. Nenhum tipo de negociação preli- sendo coniventes com a cruel agressão.
minar foi tentado. O juiz, o Secretário de Segurança . As últimas informações dão conta de que o Go'"
Pública do Paraná; o'diretor do DER e a Polícia MiIi- vernador Jaime Lerner recebeu uma comi~ão dos'
tar acharam mais fácil ignorar o decreto presidencial sem-terra e prometeu apresentar dentro de duas se-
de 25 de março de 1995, que, ante a constatação do manas o resultado das apurações sobre a violência
INCRA de que as terras da Fazenda Saudade eram ocorrida em Santa Isabel do Ivai. Espero que as in-
improdutivas, decidiu desapropriá-Ia para fins de re- vestigações determinadas'pelo Governador identifi-
forma agrária. Os trabalhadores sem-terra, acredi- que todos os culpados pelas arbitrariedades e sua
tando no Governo, aguardavam o término da trami- punição seja rigorosa.
tação desta pendência judicial, esperançosos de Por outro lado, o INCRA tem o dever de proc~

que, ao final, teriam um ~~daço de terra ~ra pl~n~r rar uma rápida solução para as 60 famílias de traba-
o sustento de suas famlllas. E as autondades Judl- Ihadores sem-terra expulsos pela polícia, agilizando
ciárias ~ policia!~ do Paran~ lhes deram m<.>stras ~e o processo de desapropriação da Fazenda Saudade
que a lei que ali Impera continua sendo a lei do mais e garantindo sua destinação aos trabalhadores que
forte, a lei dos poderosos. querem um lugar para plantar e colher seu sustento.

Violência policial e sentenças judiciais ineptas O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDM - RO.
não conseguirão resolver o grave problema da terra Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
em nosso País. A cada dia cresce o contingente de srªS e Srs. Deputados, o massacre de Corumbiara
trabalhadores rurais e urbanos desempregados, víti- entrou para a história de Rondônia como uma nota
mas de .uma política, econômica cruel e desumana, negra de nossos episódios na área de segurança e
que só penaliza o assalariado e o pequeno produtor pode se repetir, se as soluções para os assentamen-
ou empresário. Esta leva de excluídos, sem empre- tos não ocorrerem com a brevidade que se impõe a
go, sem moradia, sem escola, sem assistência de um estado de crise. O Movimento dos Sem-Terra
saúde e sem um pedaço de terra para plantar e co- em grande atividade em todo o País pode colocar
Iher o seu sustento, não será contida a custa de~ em risco áreas como a de Buritis e Campo Novo,
zis e bombas. onde mais de 20 mil famílias aguardam a regulariza-

É claro que pouco se espera de um governo ção de suas te~ras. Muitos assentamentos ocorre-
que tem como Ministro da Agricultura um banqueiro, ram em Rondônia nos anos ao, quando o INCRA che-
algoz de agricultores brasileiros pois sócio e benefi- gou a ser citado como um exe/1l>lo a ser seguido pelo
ciário de um sistema que institucionalizou o usura restante do Pais pela forma como vinha assentando os
com método, e que até há pouco tinha na direção do agricultores em projetos apontados como i/1l>Ortantes
INCRA um grande proprietário rural. Pouco se espe- para a solução do problema da terra do Pais.
ra de um governo que recusa dinheiro para garantir Como a migração para nosso Estado de Ron-
o funcionamento mínimo da saúde e da educação dônia foi considerada uma das maiores da história,
públicas do País, mas se apressa em doar bilhões superior à Corrida do Ouro na Califórnia no século
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passado, nos Estados Unidos, o trabalho do INCRA
foi considerado admirãvel porque milhares de colo
nos vindos principalmente do Sul do País, recebe-'
ram suas terras e assistência técnica e'consolidaram
suas vidas trabalhando as lavouras onde aplicaram
a tecnologia que adquiriram em suas terras de ori
gem.

Graças ao pioneirismo destes colonos e aos
resultados alcançados pela. produção de grãos do
Estado - passamos de um milhão de toneladas 
Rondônia passou a: ser considerado como o Estado
onde a migração em masSa havia sido compensada
pela competência da administração do.Estado e pelo
INCRA.

Nobres colegas,. o Projeto Buriti, que parecia
ser um;:l solução para os assentamentos, se tomolJ.
muito grave: houve o assentamento das famílias, ()
que transformou a região no centro das atenções de
milhares de agricultores'e causou uma corrida para
as terras da União que foram consideradas pelá Su-:
premo Tribunal como ãreas de preservação ambien
tai. Como as invasões aconteceram além dos assen
tamentos, surgiu um impasse muito sério porque
ninguém pode ignorar a existência de milhares de
famílias, trabalhando a terra e nela assentados à es
pera de uma solução para os seus títulos.

Nesse caso, nobres Parlamentares, tendo em
vista que o Governo se empenha atualmente para
conseguir ãreas para assentar os colonos de Co
rumbiara, onde ocorreu o mais sério conflito de ter
ras em nosso Estado, é justo que cóm ação preven
tiva seja iniciado um processo de solução para Buri
tis e Campo Novo, onde as perspectivas'~detensão

são muito mais sérias do que tem ocorrido em ou
tras regiões do País.

Em conclusão, venho neste momento implorar
ao Govemo Federal que envie observadores do IN
CRA àquela região propícia a'se tornar futuramente
um foco de tensões, se não ocorrer uma decisão ur
gente para evitar que os colonos, diante da decisão
do Poder Judiciãrio, entrem em pânico.

O SR. ARTHUR VIRGiLIO (PSDB - AM.) - Sr.
Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, hã quem não te
nha projeto concreto de país a oferecer à sociedade
brasileira. Esses, lamentavelmente, vivem da denún
cia, colocam CPI como sinônimo de remédios milagro
sos, torcem pelo fracasso - serão derrotOOos de novo
- do Plano de Estabilização Econômica em curso e
procuram crescer quando as dificuldades nacionais
são maiores, crescer a favor das dificuldades, e não
contra elas. Termina sendo este o destino de quem se
recusa a propor caminhos para a Nação.

Aferram-se à palavra não, em simplismo cons
trangedor, em reducionismo lamentãvel. São a con
trafação, igualmente em crise, daqueles que não sa
bem viver senão à sombra do poder. Só sabem dizer
não, tanto quanto alguns historicamente se especia
lizam em dizer sim, incondicionalmente, a todos os
plantões de poder da RepúbJfCa.

Olvidam, por exemplo, que o Brasil precisa de
reformas econômicas profundas e urgentes. Delas
não participam. Com elas não colaboram. A elas
nada acrescentam. Trocam a portunidade da mu-:
dança pelo não pavloviano. Reagem automat
icamente. Pura e simplesmente dizem não a tudo e
a todos. Perdem a coerência com a História. Alie
nam-se, omitem-se. Demitem-se das definições de
talhadas..

Enquanto isso, Sr. Presidente, o Governo Fer
nando Henrique enfrenta tormentos, mas não aban
dona o projeto de mudanças que vai executando
junto com a sociedade. Arrosta, encara de frente
percalços que são próprios dos processos consis
tentes de estabilização econômica, e o faz em nome
do futuro e do sentimento nacionais.

A par das reformas, toma atitudes de elevado
alcance histórico. Esboça gestos significativos que
lhe definem o carãter e o compromisso.

Exemplo disso é o projeto de lei que enviou ao
Congresso tão logo assumiu as rédeas governamen
tais, reconhecendo a morte de 136 pessoas que en
fretaram o regime militar, projeto que virou lei, lei
que foi, ontem, em singela cerimônia no Gabinete do
Presidente, sancionada em clima de emoção e reco
nhecimento.

As famílias dos desaparecidos, a partir de ago
ra, poderão pedir indenização ao Estado, com valo
res variando entre 100 e 150 mil reais, indenização
pecuniãria que sempre conta, Sr. Presidente, mas
que conta pouco, se a compararmos com a perspec
tiva de situações conjugais serem regularizadas; de
filhos poderem retirar seus pais, mesmo mortos, de
uma situação injusta e cruel de marginalidade; de
mães poderem voltar a acreditar que hã um Estado
para todos e não mais uma ordem que, pelo precon
ceito e pelo medo, marginalize, até depois da morte,
quem, certo ou errado, sonhou seus sonhos ao limi
te da guerra, ao limite do desespero.

Mais ainda: serão empossados, dentro em
pouco, os sete membros da Comissão Especial para
Reconhecimento dos Desaparecidos Políticos, que
analisarã a possibilidade de inclusão de mais no
mes, de novos nomes na lista dos que ainda serão
reconhecidos pelo Estado.
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Para o ilustre Deputado Nilmário Miranda, que compreendendo confecções, comércio atacadista e
preside a Comissão dos Direitos Humanos da Casa, o varejista, jã atinge 30% do faturamento mensal a re-
dia de ontem foi histórico, pois é a primeira vez que o ceber.
Estado reconhece suas responsabilidades nesses as- Com todas essas ,dificuldades, as fãbricas de-'
sassinatos. Eis aí a nobreza de um adversãrio que vem paralisar completamente suas mãquinas neste
sabe admitir o mérito de quem o revela. Eis aí teste- final de ano '- para ser mais exato, de dezembro a
munho que a todos nos toca, a todos nos enleva janeiro -, concedendo férias coletivas aos seus em-

A Lei dos Desaparecidos tem o dedo eo cora- pregados.
ção de José Gregori, incansãvel militante da luta pe- Outra conseqüência desfavorãvel, que atenta
los direitos humanos neste País, ex-Presidente da contra os direitos dos trabalhadores, consiste no fato
Comissão de Justiça e Paz, hoje figura de proa do de haver aumentado a freqüência de médias e gran-
Ministério da Justiça, braço direito do Ministro Nel- des empresas que estão deixando de depositar o
son Jobim, conselheiro respeitãvel do Presidente Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Fernando Henrique. , Em conjunto, esses dados demonstram, de

Tem a sensibilidade de Fernando Henrique e maneira inequívoca, a extrema gravidade da situa-
suas cicatrizes de exilado. Tem a resposta digna à ção, os desequilíbrios e as instabilidades causados
Nação, que a luta armada traumatizou e que se res- a partir da elevação da importação de têxteis.
sentia da ~ragem cívica que, um dia, algum gover- As empresas nacionais, por conta disso, estão,
nante haveria de querer e poder demonstrar. de fato, acumulando sérios prejuízos, veriflCando-se,

Dentre os 136 nomes, muitos conhecidos, hã por conseguinte, cortes nas despesas e até o fecha-
alguns amigos. Um deles, eu o pegaria para símbolo mento de vãrias fãbricas. Igualmente, por força de
da luta de um povo por justiça social, distribuição de tais circunstâncias, aliadas às restrições determina-
riqueza e desenvolvimento: o Deputado Rubens Pai- das sobre o crédito em geral, bem como devido à
va, de muitos lutas, muito sentimento e enorme queda do consumo, é possível mesmo prever, com
grandeza pessoal. absoluta segurança, o prosseguimento das demissõ-

Foi um dia histórico, sem dúvida alguma. es até em maior quantidade no próximo ano.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, vale di-
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB - zer, a respeito desse assunto, que não se pode, em

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- hipótese nenhuma, desconsiderar a extraordinãria
te, srªs e Srs. Deputados, do ano passado até ago- importância da totalidade do complexo integrado
ra, a importação de têxteis saltou de 10% para 30% pela indústria têxtil nacional, a ser reconhecida como
do total de fibras consumidas no Brasil. Com esse um setor ·altamente produtivo de nossa economia,
aumento, os gastos com importação devem chegar responsãvel pela geração de riquezas e de empre-
a 5 bilhões de dólares em 1995, ou seja, 234% mais gos em larga escala.
do que em 1994. Portanto, reitero, em defesa da produção na-

Esses números comprovam a ocorrência de cional, minha posição contrãria ao referido cresci-
uma variação excessiva e tão brusca que, evidente- mento da importação de produtos têxteis. Solicito,
mente, vem provocando graves conseqüências e em conclusão, que o Governo, por intermédio das
prejuízo do mercado interno. autoridades competentes, determine as providências

O crescimento do ingresso de artigos estrangei- necess~rias para evitar o colapso da indústria têxtil
ras, com efeito, jã levou a demissão de 500 mil traba- no BraSil.
Ihadores do setor somente neste ano, o equivalente a Era o que tínhamos a dizer.
um sexto da mão-de-obra anteriormente empregada O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
pela indústria têxtil. E persiste, de forma cada vez mais Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
preoct.pante, a ameaça de demissões. srªs e Srs. Deputados, queremos registrar nosso po-

Interessa observar também que, das 3.500 fã- sicionamento contrãrio à cobrança de contribuições
bricas de fios, tecidos e acabamento que existiam dos aposentados e pensionistas, do funcionãrio pú-
em 1994, sobraram apenas cerca de 2.500. Quanto blico, até por que, se passar o Projeto de Lei n!l. 914-
ao ritmo de produção, registrou, em comparação Al95, na seqüência vão querer cobrar dos aposenta-
com o ano passado, urna queda de 50%. Como dos e pensionistas do INSS que estão assustados
agravante, o atraso do pagamento dos clientes, com essa conversa.
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O estranho é que no momento em que se dis- Os mesmos diretores e Presidente do Banco
cute a reforma da Previdência, que darã um prazo Central, assim como o Ministro Malan, jã não são
para as modificações da Lei, jã se começa a tentar nada simpãticos ao reajuste dos salMos do funcio-
mudanças. nalismo público em janeiro. Perdas acumuladas ao

AJiãs, esta semana, sem maiores explicações, longo dos últimos anos viraram mico e não hã
foram suspensas as reuniões da Comissão da PEC PROER que garanta esses créditos ao funcionalis-
da Previdência. mo, negados pelo devedor, o Governo. Sem aumen-

Aposentado e pensionista precisam de reajuste to real e com reajustes sempre abaixo da inflação,
e não de desconto. eis que agora aqueles senhores, preocupados com

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB _ a saúde do Tesouro, partem para a negação de
MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- qualquer reajuste. Assim como o socorro a Estados
te, Sr1s e Srs. Deputados, estamos caminhando a e Municípios é condicionado à aceleração das priva-
passos largos na instituição do Estado do Bem-Estar tizações, o achatamento salarial do funcionalismo é
Privado. Decretada a falência do Estado do Bem-Es- também uma privatização por métodos escusos. Ele
tar Social, dizem que corroído pelos gastos crescen- desnuda a verdadeira face da reforma modernizante
tes com Previdência, saúde, educação, etc., eis que do Estado promovida pelo Governo Fernando Henri-
o novo Estado arrecada para garantir apenas a saú- que Cardoso: sucatear os serviços estatais de ma-
de financeira do setor privado via empréstimos sub- neira irreversível para que o moderno Estado do
sidiados e contratos de serviços terceirizados. Esta Bem-Estar Privado seja definitivamente instaurado.
é a conclusão a que chegamos ao confrontar as Não hã nenhum cidadão deste País que acredite no
mais recentes declarações do Ministro da Fazenda, blã-blã-blã de que as reformas econômicas e admi-
Pedro Malan, sobre as regras do PROER _ Progra- nistrativa visam dar condições de o Estado prestar
ma de fortalecimento do Sistema Financeiro - e so- os serviços que lhe são inerentes, como saúde, edu-
bre a necessidade de controlar o déficit público via cação e previdência.
controle da folha de pessoal do funcionalismo públi- Eu me pergunto por que a maioria dos senho-
co. res que ditam as regras econômicas no País não fi-

De um lado, em resposta à grita contra os privi- caram nos bancos nacionais e internacionais de
légios concedidos a bancos, o Ministro e o Presiden- onde vieram como executivos ou proprietãrios. É
te do Banco Central, Gustavo Loyola, aceitam discu- quando leio considerações como essas sobre a pro-
tir mudanças na medida provisória. Aceitam mudan- posta da FEBRABAN sobre o não-pagamento de
ças, não para reduzir privilégios, mas para aumentã- reajuste ao funcionalismo público que me vem a cer-
los. Sensíveis à argumentação da FEBRABAN, eles teza de qu~ a cabeça, os interesses e as intenções
ficaram de decidir se as isenções concedidas pelo desses senhores estão onde sempre estiveram.
PROER para estimular as fusões bancãrias serão O Congresso Nacional, o Judiciãrio e o Execu-
ampliadas, como quer a Federação de Bancos. tivo que não integra a equipe econômica devem es-

Confesso que essa equipe econômica deixa- clarecer se, afinal, jã cerraram fileiras com o novo
me cada vez mais pasmo. Pela medida provisória, Estado do Bem-Estar Privado. Se sim, devem ter
os bancos podem abater até 30% dos empréstimos percebido que esse novo Estado não exige repre-
concedidos e de recebimento duvidoso do lucro lí- sentação democrãtica, tem regras próprias de justiça
quido para efeito de pagamento do Imposto de Ren- e só precisa de um Presidente da República de fala
da. Conforme notícia do Jornal do Brasil de ontem fãcil para justificar o injustificável em vãrias línguas e
esse privilégio graciosamente concedido em nom~ fazer figura em solenidades.
da boa ordem no sistema financeiro implicava O SR. ÁLVARO VALLE (Bloco/RJ. Pronuncia
R$300 milhões de perda de receita. Com a propcsta o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr1s e Srs.
da FEBRABAN de descontar os 100% dos créditos Deputados, discute-se hoje se se devem eliminar as
de recebimento duvidoso, os bancos, que pagam provas de francês dos exames vestibulares do Insti-
cerca de R$1,5 bilhão de IR ao ano, terão direito à tuto Rio Branco, onde se formam os diplomatas bra-
devolução de R$6,5 bilhões. Uma perda de R$8 bi- sileiros.
Ihões para o Tesouro. E o jornal informa que a pro- Trago o assunto a esta Casa, porque não se
posta da FEBRABAN, apresentada em forma de mi- trata apenas de uma questão didãtica ou de um pro-
nuta de medida provisória, jã conta com a simpatia blema interno do ltamaraty. É uma questão mais ge-
de diretores do Banco Central. nérica e que deve merecer a reflexão do Parlamento
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que pensa os destinos de nosso País e de nossa Resolveu-se atenuar o erro dizendo-se que,
cultura. não falando francês, o novo diplomata não irá para o

Não ocuparei o tempo de V. Ex'ªS tratando de exterior nos primeiros anos de sua carreira. Nesse
questões burocráticas ou de problemas curriculares. tumulto, se não souber francês, o jovem diplomata
Dizem alguns que o francês é mal estudado em nos- não poderá ir para Londres, onde o idioma não seria
so País, e será melhor que os futuros diplomatas só exigido. Mas três anos depois, continuando a não fa-
comecem a aprender o idioma na Casa de Rio Bran- lar o francês, poderá servir em Paris. É uma história
co. de nonsense, que não enriquece as tradições do

A tolice dessa afirmação é evidente e dispensa ltamaraty.
maiores comentários. É óbvio que se estuda bem o O domínio da língua francesa, Sr. Presidente, é
francês no Brasil. Quiseram justificar a assertiva, rigorosamente indispensável para diplomatas brasi-
com as últimas provas do vestibular, quando, diante leiros. É primarismo dizer-se que tudo hoje se traduz
de uma prova dificílima de língua francesa, os candi- para o inglês. Nós, latinos, não podemos dispensar
datos naturalmente encontraram dificuldade. E, em o que se publica em francês. Na língua francesa, e
uma prova de inglês elementar, saíram-se bem. Não em outras línguas latinas estão algumas das raízes
provaram uma tese; mostraram-se examinadores in- da cultura brasileira. No Brasil, embora modesta-
competentes. mente, os diplomatas são também guardiães dessa

Conversei sobre o assunto deste discurso com cultura. Não vamos desenraizâ-Ia e entregá-Ia a a1-
dezenas de diplomatas e funcionários do serviço ex- manaques e resumos, aí sim, sempre traduzidos
terior brasileiro e estou traduzindo opiniões que são para o inglês.
praticamente unânimes. Os argumentos utilizados É evidente que o inglês é indispensável no
para que se elimine o francês do vestibular servem mundo moderno para qualquer pessoa de cultura
apenas para confirmar as falhas que vimos obser- média e para profissionais eficientes. Mas, de um di-
vando na orientação pedagógica dos futuros diplo- plomata, temos o direito de esperar mais. Ele tem
matas. compromissos com as raízes de seu país e precisa

Por exemplo, exiga-se hoje um curso superior tê-los muito fortes - lembra-me Barres - para viver
completo para que um candidato se apresente nos fora dele, sem perdê-Ias.
exames que lhe permitirão cursar o Instituto Rio- Não se trata, Sr. Presidente, de uma ridícula
Branco, quando o próprio curso de preparação já é discussão sobre qual é a língua mais importante no
considerado de nível superior pelo Conselho Federal mundo moderno, muito menos do diletantismo de
de Educação. um debate sobre o valor cultural de cada uma delas.

Convenha V. EXª, Sr. Presidente, que, na atual Não podemos prescindir do inglês, embora ele ainda
carência brasileira de quadros de alta qualificação, não substitua o francês ou o alemão, por exemplo,
jovens brilhantes já dispõem de excelentes perspee- na paisagem cultural dos antigos países socialistas.
tivas de emprego nos últimos semestres de um cur- Nenhuma língua ocidental nos exercita o racio-
50 universitário. Dificilmente irão trocá-Ias para ini- cínio tanto quanto o alemão. O rigor de sua gramáti-
ciar, com salários simbólicos, um curso introdutó- ca não aprisiona; antes liberta a expressão porque a
rio a uma futura carreirà que lhes propõe incerta- . ordena e a disciplina logicamente. O seu estudo
zas em países distantes e uma disciplina rigorosa. substitui, talvez, o do latim e do grego, relíquias his-
Não é comum que jovens brilhantes, já formados, tóricas em nossa pobre escola. No entanto, Sr. Pra-
amadurecidos e preparados para outra profissão, sidente, não estou pedindo o estudo desta língua.
troquem um futuro seguro por um novo começar. Também não quero pedir que se exijam de tu-
Há hoje, sem dúvida, o risco de que, no futuro, turos diplomatas conhecimentos de russo, outra lín-
seja reduzida a qualificação dos que aspiram à gua que estão importando os ocidentais de melhor
carreira diplomática. cultura. Nem falo do espanhol. Se não tiverem êxito

Não bastasse isso tudo, inventaram agora eli- nessa tentativa de tomar monoglotas os diplomatas
minar o francês das provas vestibulares, sob a a1e- brasileiros, o espanhol continuará a ser facilmente
gação de que, em nosso País, essa língua vem sen- absorvido. É uma língua irmã que aprendemos no
do mal estudada e o será bem no Instituto Rio-Bran- . simples convívio.
co. Como se fosse de boa prática pedagógica ini- Não usarei argumentos numéricos para defen-
ciar-se o estudo de uma língua estrangeira após a der o estudo da língua francesa. Não falarei de cen-
conclusão de um curso universitário. tenas de milhões de pessoa que continuam a fazer



Logo de início, o nobre conferencista apontou
as verdadeiras raízes da crise do Sistema de Saúde
Pública no Brasil e, por este caminho, os motivos
pelos quais o aumento apenas de arrecadação de
tributos federais via ICMF/Saúde, proposto pelo emi
tente Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, não será
suficiente.

Fica claro que a promoção e manutenção da
saúde são tarefas complexas, muito além do raio ofi
ciaI de ação das autoridades, órgãos ou sistema de
saúde do País. Impõe-se uma decisão política global
e abrangente, com participação dos dirigentes e da
sociedade na recuperação e preservação da saúde
do povo brasileiro.

Propõe, então, o Dr. Carlos Alberto, a necessi
dade da implantação imediata de uma Sistema de
Saúde no País, fortalecido, globalizado, amplificado
e humanizado, tendo em vista o melhor relaciona
mento médico-paciente, com acesso fácil e pleno da
população, pois estas são as condições indispensá
veis para se atravessar e vencer a intrincada crise
da saúde pública no Brasil, com o objetivo de ingres
sar no Século XXI sem a desagradável sensação de
volta aos séculos passados.

A tarefa é gigantesca, porém indispensável,
devendo dar-se maior ênfase à medicina preventiva,
implantar ação política global, envolvendo ministé
rios, secretarias, órgãos, instituições e diversos seto
res da Sociedade Civil. Acrescenta, peremptoria
mente: interesses menores e desvios devem ser ex
purgados e os predatórios sumariamente elimina
dos.

Saúde é um bem individual e coletivo. Neste
contexto, o corpo e a mente estão livres de dor, so
frimento ou dor, sofrimento ou incapacidade. No pro
cesso de promoção, proteção e recuperação da saú
de, os fatores humanos, geofísicos e sociais se com
pletam. Já se provou que é possível se promover
saúde pela redução dos índices de morbidade e de
mortalidade da população, investindo-se em sanea
mento básico, controle de qualidade da água distri
buída; alimentação adequada, vacinação e sistema
de assistência médica eficiente.

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Carlos Lacerda.
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do francês sua primeira ou segunda língua. Insisto O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPB - RJ.
em outra linha de raciocínio; Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Nossa cultura é latina; noss~ raízes culturais es- Sf5!s e Srs. Deputados, a convite da Escola Superior
tão em Roma e na Grécia, na Gália e em nosso velho de Guerra, o Dr. Carlos Alberto Morais de Sá, Pro-
Portugal. Antes das caravelas portugues~, começa- fessor Titular Concursado de Clínica Médica da Uni-
mos a descobrir-nos no século V quando os francos versidade do Rio de Janeiro, proferiu conferência
~umiam, com Clóvis, a vocação cristã do Ocidente. para estagiários daquela instituição, em que emite
Não vamos trocar tudo isso pela influência anglo-ame- judiciosos conceitos sobre a crise da saúde no Bra-
ricana, saudável quando não é exclusiva Ela deve sil.
conviver com nossos valores; não su/Jstituí-los.

Esse pensar é uma herança que recebemos
dos fundadores da carreira diplomática brasileira.
Não temos o direito, nesta geração, de mediocrizá
la, fazendo de nossos futuros diplomatas meros
amanuenses, fracassados em outras carreiras.

Se vingar o que alguns defendem, ao invés de
recrutá-los entre jovens de nossa elite intelectual,
estaremos consolando-nos com os que sobraram de
outras profissões. Ficarão para o ltamaraty, ao lado
de raros heróis que tiverem resistido para manter
uma vocação de berço, alguns arrivistas da cultura.
es que não deram certo em outras áreas, e vão pro
curar a carreira como uma espécie de segunda épo
ca do sucesso, com direito a prêmios de viagem e a
jantares.

A exclusão da língua francesa da carreira di
plomática teria o sabor de um despedida não só de
um idioma, mas da cultura e dos valores que ela
representa. Seria lamentável que os diplomatas esti
vessem acenando no cais, ou empurrando o barco,
ao invés de tentar salvá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Ape
lamos aos Srs. Deputados que se encontram em
seus gabinetes ou em qualquer dependência da
Casa para que compareçam ao plenário. Há matéria
importante na Ordem do Dia, que iniciaremos logo
depois do Grande Expediente.

Há registrada a presença de 333 Srs. Deputa
dos nas portariaS' da Casa. No entanto, no painel, só
há 115.

Portanto, repito, a Mesa faz um apelo aos com
panheiros que se encontram na Casa para que com
pareçam ao plenário, a fim de registrar suas presen

<ças, pois/apóS \~ pronunciamento do último orador
do Grgnde Expeaiente, iniciaremos a Ordem do Dia,
com matéria importante.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas-
's~seao .
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No campo da pediatria, é possível a adoção de
ações preventivas, tendo em vista as causas principais
da mortalidade infantil, considerando as perinatais,
doenças diarréica'; e infecção respiratória aglXla.

Isso implica no que tange ~ perinatais, melhor
assistência pré-natal, através das providências Perti
nentes, ditadas pela medicina O que tem se observa
do, entretanto, é uma piora crescente no atendimento
pré-natal, pois enquanto diminui a oferta e qualidade
de atendimento, aumenta o número de partos, impli
cando situações de verdadeiro desespero.

Quanto à situação das causas pós-natais,
como a doença diarréica e insuficiência respiratória
agL:da, as ações de saúde do Programa de Assis
tência Integral à Saúde da Mulher e da Criança as
sumem extrema importância, estando comprovado
pela UNICEF que aproximadamente dois terços dos
14 milhões de mortes em crianças, que ocorrem por
ano, no mundo, poderiam ser evitadas se houves
sem rotineiramente ações básicas de saúde. Na
América Latina é a principal responsável pela morte
por infecção de crianças abaixo de 5 anos. O fato
pode se agravar ainda mais, se se repetir a doença,
por ano. No Nordeste brasileiro, a diarréia é respon
sável por mais de 30% da mortalidade infantil, de
vendo se assinalar que a reidratação é a principal
solução apontada, mas, lamentavelmente, não ado
tada. Como medidas preventivas de tais doenças,
mencionam-se abastecimento de água de boa quali
dade e saneamento, mas a verdade é que o Gover
no nada tem feito, nem ao menos uma campanha
eficientemente educativa a respeito. O que ocorre,
também, no caso de infecções respiratórias agudas,
agravadas estas nos países subdesenvolvidos.

No campo da imunização, Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, embora os avanços apontados,
segue ainda o Brasil o perfil do Terceiro Mundo,
abaixo de países como Chile, Uruguai e Colômbia,
de economia inferior à nossa. Não há, para certas
doenças altamente mortais, vacinas disponíveis nos
Postos de Saúde. Diz, então, o ilustre conferencista
mencionado, talvez ironicamente, que há, no Univer
so, duas populações distintas: os que podem pagar
e têm acesso ao calendário nacional de Primeiro
Mundo e os sem recursos, que estão com mais de 20
ànos de atraso em relação às imunizações. É, desen
ganadamente, urna ação desumana e antiética

A partir daí, no que tange à saúde da criança,
seu crescimento e desenvolvimento, vê-se que é im
prescindível utilizar-se como verdadeiro retrato o car
tão da criança, devendo continuar a sua distribuição
mediante financiamento pelo Ministério da Saúde.

Outras soluções são apontadas para salvação,
crescimento e desenvolvimento da criança, destaca
damente o aleitamento materno, assistência integral
à saúde da mulher e da criança, prevenção de doen
ças, assistência médica, pesquisas e outras ações
voltadas para o setor.

Em conclusão: a saúde no Brasil caminha em
direção ao Século XXI sem saneamento básico ou
distribuição de água de boa qualidade na maioria es
magadora dos Municípios·brasileiros. A desnutrição
atinge parte expressiva de sua população, já se ad
mitindo que ,em estado mesmo de miserabilidade
existam mais de 40 milhões de brasileiros, principal
mente no Nordeste e no Norte do País. A vacinação
é inadequada, em quantidade e qualidade, contra
doenças infecto-contagiosas evitáveis. O sistema
público de assistência médica é insuficiente e em
estado de degradação para atender a demanda,
seja em face do crescimento da população, seja
pela propagação das doenças e da miséria. Eleva
dos são os índices de mortalidade materno-infantil,
acrescentando-se a tudo isso legiões de desdenta
dos. Por tudo isso, é urgente e indispensável dar-se
maior ênfase à medicina preventiva em caráter ime
diato.

Aparte os problemas apontados, o País assis
te à explosão da violência nos centros urbanos, o
que agrava ainda mais o problema, pois, além disso,
se sente o retorno de enfermidades aparentemente
eliminadas ou controladas, como a tuberculose, den
gue, febre amarela e cólera, o surgimento de com
plexos problemas do comportamento humano ou es
tilos de vida, como o tabagismo, alcoolismo e depen
dência de drogas, e o mais grave dentre todos, o
surgimento da AIDS como doença desta segunda
metade do século atual.

Tudo isso se ref-.;re, até certo ponto, a popula
ções urbanas, porque as que vivem nos campos e
nas florestas continuam completamente desampara
das e desassistidas. Vejam o que ocorre nas regiões
mais áridas do Nordeste e nos interiores recônditos
da Amazônia brasileira.

A política de saúde pública em nosso País não
tem sido competente na erradicação de mosquitos e
de outros insetos ou animais nocivos e transmisso
res de doenças graves. A par de tudo isso, aumenta
o desemprego e, como conseqüência, a fome, que
são talvez as principais causas .de toda esta calami
dade apontada a que estão sujeitos os enormes
contingentes da população neste imenso território,
ainda excessivamente pobre, por incúria dos respol1
sáveis pelo seu desenvolvimento. Enquanto isso, o
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desperdício e os desvios de recursos financeiros ção, acessos, transportes e transferências, gerando,
a1iam-se à vergonhosa corrupção, tudo isso ampara- desta forma, a integração entre necessidades loca-
do pela impunidade que predomina neste País. regionais às disponibilidades algumas vezes longín-

O caso é tamanho, Sr. Presidente, srªS e Srs. quas, estaduais elou federais.
Deputados, que todos nós, políticos, somos convo- Por tudo isso, o pronunciamento que reprodu'"
cados à tarefa de promover a reversão desta situa- zo, em suas linhas mestras, d15ta tribuna, cresce de
ção no que tange à saúde;'ecfucação, pesquisa, se- vulto, principalmente quando envolve seriedade,
gurança pública e outros setores prioritários. No compromisso, dedicação e participação ativa de
ponto a que chegou, a tarefa se tornou profunda- toda a sociedade, pois estas'são questões funda-
mente complexa, mas ninguém tem o direito de ficar mentais e indispensáveis para se atravessar e ven-
apenas olhando perplexo e, muito menos ainda, de cer a intrincada crise da saúde pública no Brasil,
recuar ou, como se diz, lavar as mãos. com o objetivo de ingressarmos no Século XXI sem

, Não podemos permitir que em nossa Pátria o a desagradável sensação de retorno aos séculos
próximo século seja marcado por uma verdadeira passados. '
avalancha de doenças evitáveis ou previsíveis, que É a gigantesca tarefa daqueles que pretendem
multidões de doentes de baixa renda permaneçam proteger, promover elou recuperar a saúde deste
sem assistência médica 'gratuita, nem o abandono País continental. É claro que a solução deste proble-
de doentes tratáveis deixados à sua própria sorte ma não é suficiente apenas para resolver o caos e a
devido à falência cof1l)leta do Sistema de Saúde do convulsão social. Há muitos outros desafios. Mas é
País. Impõe-se a criação e execução de meios ne- certo que esses estão na base da pirâmide da paz
cessários ou essenciais para que a assistência mé- social, do progresso, do bem-estar e de felicidade
dica seja proporpionada a todos. Enquanto o brasi- geral para o Brasil.
leiro não contar com os serviços mínimos necessá- Quero registrar aqui a conferência do Dr. Car-
rios, apontados no pronunciamento que tenho a hon- los Alberto Morais de Sá, da Faculdade de Clínica
ra de fazer neste momento, os sistemas de saúde e Médica da Universidade do Rio de Janeiro, porque
assistência social não terão cumprido o seu papel, S. Sª é reconhecido como um grande conhecedor
aumentando, cada vez mais, a dívida dos poderes dos problemas da saúde no nosso Brasil.
constituídos para com o povo. Agradeço à Mesa a possibilidade de estarmos

A assistência nos setores sociais menos favo- na tribuna desta Casa fazendo esta homenagem ao
recidos não significa paternalismo, mas obrigação Dr. Carlos Alberto de Moraes.
do~ poderes públicos que, no ?Sso, age~ como o Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
pai e a mãe extremosos que CUidam da alimentação .
e da saúde do filho para que depois estes possam Durante o d/~curso do Sr. José Carlos
andar com os próprios pés e se assistir com as pró- J..acerdE!' o Sr. Wi~son Camp~s, 112

• Secretá-
prias mãos. fiO, deixa a cadeira da p~esidêncla, qu~ é

Aí estão os motivos que impõem a necessida- ocupada Pi!/o Sr. Edson Silva, § 2fl do artigo
de de implantação imediata qo Sistema Único de 18 do Regimento Interno.
Saúde no Brasil, porém globalizado, ampliado, hu- O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - Concedo
manizado e realmente voltado para o relacionamen- a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz, do PCdoB
to médico-paciente, com acesso fácil, pleno de toda do Distrito Federal, que disporá de vinte e cinco mi-
a população, em todos os seus níveis, principalmen- nutos na tribuna.
te a população desafortunada. O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pro-

Procedimentos e cuidados, mesmo os de alta nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SPJs e
sofisticação tecnológica, devem ser encontrados e Srs. Deputados, a proposta de reforma administrati-
disponíveis nos setores públicos, como instrumentos va encaminhada pelo Governo FHC a esta Casa
de democracia, de modo a possibilitar o acesso da traz, embutida, uma concepção sociológica e filosófi-
população sofrida e empobrecida. ca que não é explicitada, em nenhum momento, com

Um sistema nacional computadorizado e interli- a clareza que deveria ser, e que merece uma análi-
gado, via satélite, pode perfeitamente integrar todas se pormenorizada.
as necessidades preventivas, educativas, assisten- O Plano Diretor da Reforma do Aparelho de
ciais e procedimentos especiais/específicos, indican- Estado, elaborado pelo Ministério da Administração
do e oferecendo facilidades de meios de comunica- Federal e Reforma do Estado, principia-se por uma
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análise do papel do Estado após as Guerras Mun- das possibilidades que existem neste campo, porque
diais, para concluir que o Estado do Bem-Estar 80- não há uma política justa .de arrecadação, por força
cial (Welfare State), de inspiração keynesiana, é um das deficiênGias, em especial a falta de .efetivos do
modelo superado, enunciando-se, como razões de Fisco brasileiro. Mas quem foi a principal fonte deste
sua crise, a crise fi~cal, definida pela perda do crédi- montante extra-arrecadado? Como sempre, os assa-
to público e por uma poupança pública que se toma lariados. As pessoas jurídicas e as pessoas físicas
negativa, e a crise do modo de intervenção burocrá- detentoras de grandes fortunas pagam um quinhão.
tico e planejador do Estado. irrisório.

Sobre esses··dois referenciais é construída a A incidência real de tributos sobre as pessoas
proposta pretensamente salvadora da reforma admi- jurídicas apenas chega, no .Brasil, a cerca de 14%,
nistrativa Analisemos essas duas asserções, no pla- enquanto esse percentual, nos EUA, alcançam 45%,
no nacional. e na Suécia, 60%, encontrando-se a média dos paí-

É inegável que existe uma crise fiscal do Esta- ses da OCDE em 42%.
do brasileiro. No entanto, o diagnóstico das causas, Some-se a isto a sonegação endêmica que é
apresentado pelo Governo é equivocado e, por isso, praxe brasileira, e se vê bem claramente que a parti-
a terapêutica proposta não soluciona o mal. cipação do grande empresariado na composição dos

Recentemente, os jornais anunciaram um défi- créditos públicos é absolutamente insignificante.
cit esperado nas contas públicas da ordem de 1,7 bi- Anote-se, a título de exemplo, o fato de que a Petro-
Ihão de reais, para este ano. O Governo apressou- brás, que volta e meia é acusada de não pagar tribu-
se em vincular esse déficit, que é a face visível da tos, ela sozinha pagou de impostos, no ano de 1994,
crise fiscal, aos gastos com pessoal burocrático da mais do que todo o sistema financeiro!
administração ~ública. Mas nem de longe isso cor- . A revista Veja publicou, há alguns meses, uma
responde à realidade. . . reportagem antológica em que mostrava o quantum

A folha de pagamento de pessoal da admlnls- do pagamento de Imposto de Renda de diversas fi-
tração federal cr~ceu, ~e ano, cerca?e 7,7%: se- guras sobejamente conhecidas das colunas sociais,
gundo ~s dad~s dISp~nlVels. Es.te cre~lmento Sltua- cujo estilo de vida denuncia a pertinência ao grupo
se, aSSim, abaixo d~ Inflação, dita residual, do Plano das grandes fortunas brasileiras, cujas declarações
Real, no mesmo p~nOdo. , . fiscais os levaram a pagar valores inferiores aos de

É em outro item d~s ~ntas públicas que va- operários metalúrgicos, ressalvando, por contraste,
mos encontrar ~ yerdadelro ~1I~o, escamoteado p~o a figura do empresário Sílvio Santos, que chamou a
Gove~no: o endIVidamento J?Ubhco. No mes~ peno- atenção dos jornalistas por ser um exemplo raro, se-
do,. ~,"da segundo as publicações q~e noticl~ram o não único, de quem pagava impostos condizentes
défICIt, essas contas cresceram mais de 56 Yo. 80- com o seu estilo de vida.
mente os juros a serem pagos este ano correspon-
dem ao total da folha de pagamento do Governo, Assim, a crise fiscal, realmente existente, tem
cerca de 39 bilhões de reais. dois componentes a que o Governo não quer dar pu-

E isso ocorre porque acima de quaisquer ou- blicidade: a dívida pública e a sonegação.. Nenhum
tras âncoras do Plano R~al, prepondera a âncora de~~ doi~ componentes é enfrentado pela reforma
cambial, que tem como contrapartida a utilização da administrativa em curso nesta Casa.
dívida pública como forma de manter enxuto e sob O outro referencial, que o Ministério da Admi-
controle o meio circulante. nistração Federal e Reforma do Estado chama de

Ora, a tentativa do Governo de restringir o crê- crise do modo de intervenção burocrático e planeja-
dito, impedindo o aquecimento das compras, jogou dor do Estado, está profundamente imbricado com a
as taxas de juros do mercado a níveis estrafôsféri- doUtrina neoliberal do Estado Mínimo, apesar das
cos, a ponto de serem considerados, hoje, os mais negativas do Governo em assumir esta ideologia,
altos do planeta, e é a essa taxa de juros que são. preferindo mascarar-Se como social-liberal. Sem dú-
remunerados os títulos da dívida pública que, em vida, é o que transparece da leitura do texto do Pla-
decorrência, crescem em progressão geométrica, no Diretor, quando fala na redefinição do papel do
pressionando as contas públicas. É este, sem dúvi- Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo
da, o principal responsável pelo déficit anunciado. desenvolvimento econômico e social, para se tomar

De outro lado, constata-se",que a arrecadação seu promotor e regulador. O que isto signifiéa fica
foi incrementada, embora certamente muito abaixo patente na análise que a seguir faz sobre o Aparelho
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de Estado e as formas de propriedade correspon- há um declínio. Em 1988, tínhamos 1.533.000 servi-
dentes, em que define quatro setores básicos: dores e, em 1992, 1.324.000. Há um declínio de

1. Um Núcleo Estratégico, (...) que edita leis, aproximadamente 200 mil servidores.
define as políticas públicas e cobra o seu cumpri- A nossa Carta Magna, que, segundo o Gover-
mento, (...) correspondente aos Poderes Legislativo, no, é responsável por todos os males do Serviço Pú-
Judiciário e, no Poder Executivo, à cúpula diretiva, blico, não deixa de resgatar o seguinte: não se tem
estatal e burocrático por excelência, no qual seriam notícia de que, após a promulgação da Carta, te-
mantidas a estabilidade e o concurso público. nham ocorrido demissões em. massa, em qualquer

2. Serviços Monopolistas, (...) setor em que das três esferas do Governo, de servidores públicos
são prestados serviços que só o Estado pode reali- admitidos pela União, pelos Estados, pelo Distrito
zar (...), em que se exerce o poder (...) de regula- Federal e pelos Municípios. Após a sua promulga-
mentar, fiscalizar, subsidiar (...) como a previdência ção, os servidores preencheram cargos em postos
social básica, a fiscalização de normas sanitárias e fundamentais da Administração Pública.
controle do meio ambiente etc., também estatal, mas Não há, na história da Administração Pública
onde os métodos de gestão corresponderiam aos brasileira, qualquer período em que esse fato tenha-
métodos da iniciativa privada. se verificado de forma tão incisiva. Isso, obviamente,

3. Serviços Competitivos, (...) onde o Estado devido à nossa Constituição, ao Regime Jurídico
atua (...) com competidores do setor público não-es- Único e ao concurso público.
tatal e da iniciativa privada, a exemplo das universi- O problema, aqui, é de gerenciamento desse
dades, hospitais, centros de pesquisa, museus etc., serviço, havendo setores deficitários, em especial na
para o qual preconiza a gestão por organizações pú- área de atendimento às carências sociais, e setores
blicas não estatais, tema a que voltaremos oportuna- com número de servidores acima das necessidades,
mente, ainda neste pronunciamento. a reclamar redistribuição para outras áreas. O apa-

4. Produção de Bens e Serviços para o Merca- relho do fisco, em especial, é uma área que necessi-
do, como exemplo as do setor de infra-estrutura, da ta de urgentes reforços, para minorar o problema da
qual entende que o Governo deve simplesmente re- sonegação e, em conseqüência, a própria crise fis-
tirar-se, deixando campo vago inteiramente à iniciati- cal que o Governo apresenta como uma das razões
va privada. de necessidade de reformar o Estado.

Aqui se começa a tocar o dedo no centro ne- A reiterada propaganda sobre os marajás não
. vrálgico da reforma administrativa. esclarece que, com os atuais instrumentos constitu-

De outra forma, não se poderia entender a ên- cionais, já é viável coibir os supersalários, que cons-
fase do Governo na quebra da estabilidade e do tituem, aliás, uma minoria no conjunto do funciona

lismo, que sobrevive, em sua esmagadora maioria,
ClJncurso público como única forma de ingresso no com baixos salários, em regra mais baixos que o
serviço público. equivalente na iniciativa privada, quando se trata de

O Governo tenta apresentar à opinião pública a quadros técnicos.
quebra da estabilidade como o fim de um privilégio A Constituição atual já proíbe que o salário de
do qual os servidores públicos não seriam merece- qualquer servidor ultrapasse o teto dos vencimentos
dores, por serem ineficientes, perdulários com a coi- do Presidente da República, e esse dispositivo já é
sa pública, marajás encastelados no Estado. aplicado, aliás, para podar a remuneração dos ditos

Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso marajás, que, ainda que constem em seus contra-
e com acesso a informações objetivas sobre o servi- cheques salários milionários, neles também se em-
ço público sabe que essa propaganda não corres- bute, por força de lei, hoje em dia, uma redução que
ponde à realidade. os traz de volta ao teto máximo, nos valores real-

Slt>e-se que o serviço público bra')i1eiro é um dos mente pagos. Onde isso não ocorre é por desleixo e
que ~resentam menor re/açã:> servidor/população. En- desídia dos próprios Governos, Federal e Estaduais,
quanto na Inglaterra essa relação chega a 21 %, nos visto que os tribunais superiores têm sistematica-
EUA a 10%, nos países da OCDE, em média, a 15%, mente decidido no sentido de não permitir que os
no Bra')i1 essa propol'çOO não pac:;sa dos 5%. salários ultrapassem aquele teto.

Outro aspecto importante é com relação ao nú- Na proposta de reforma apresentada, o Gover-
mero de servidores. O próprio Plano-Diretor do GQ- no· cria duas novas modalidades de demissão do
vemo traz os dados: no contingente de servidores, servidor público: a primeira, por insuficiência de de-
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sempenho; a segunda, por necessidade do Estado essa qualidade não convém aos dirigentes, a essa
de reduzir os seus efetivos. elite de baixo nível ético e moral que temos em nos-

Quanto à primeira, o que se pode dizer é que, sa Pátria. Estabilidade não convém, pois pode per-
sob o Regime Jurídico Único, que agora rege as re- mitir ao servidor público denunciar falcatruas e ma-
lações dos servidores com o Estado, já é possível se racutaias que estão no Governo. Ela pode permitir
demitir o-servidor relapso. que o serviço público funcione adequadamente, a

Se, para argumentar, fosse consensual o sen- despeito do desgoverno de um ou outro dirigente de
timento da necessidade de criar mecanismos mais Prefeitura ou de Governo. E acabando com o con-
ágeis para conseguir esse fim, era ao Regime Jurídi- curso público, também desmontamos qualquer pos-
co Único que se deveria propor tais mudanças, sem sibilidade de o servidor público cumprir um papel
necessidade de alterar a Constituição. destacado na sociedade, porque lhe permite uma

E aqui queremos destacar um fato que tem seleção justa. y. Exª faz u~a abordagem muito
passado relativamente despercebido: na proposta oportuna e p~'!inen~e em r~laçao a esse aspe?to da
de reforma administrativa, a demissão por insuficiên- reforma, a?mlmst~atlVa ~nvlada pelo Sr. PreSidente
cia de desempenho, dispensando a apuração em ri- da Repubhca. MUito obngado.
goroso inquérito administrativo ou decisão judicial, O SR. AGNELO QUEIROZ - Agradeço o apar-
cerceando, na prática, o direito à defesa do servidor, te a V. Exª- e o incorporo ao meu pronunciamento,
alcança também os setores que o Governo vem porque é muito esclarecedor para a nossa discussão
apregoando estarem a salvo da quebra da estabili- sobre a reforma administrativa.
dade, aquele núcleo estratégico que inclui, entre ou- Concedo um aparte, com toda honra, ao Depu-
tros, os juízes, sob cuja cabeça penderá, de agora tado Haroldo Lima.
por d~ante, essa ameaça de. d?Cisão com base em O Sr. Haroldo Lima - Deputado Agnelo Quei-
aprecJa~es meramente subjetivas de suas chefias roz, quero parabenizar V. Ex.!! por estar dando, na
hierárqUicas. tarde de hoje, na Câmara dos Deputados, uma opi-

Acima de tudo, é necessário desmentir-se a fa- nião abalizada e muito fundamentada a respeito
lácia de que a estabilidade é um instrumento de pro- desta que constitui mais uma ameaça ao Estado na-
teção ao servidor, diretamente. cional brasileiro e que estâ sendo perpetrada pelo

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado Governo da República. V. Exª-, com muita proprieda-
Inácio Arruda. de, toma a defesa daquilo que vai sendo apresenta-

o Sr. Inácio Arruda - Deputado Agnelo Quei- do pelo Governo como a razão pela qual as coisas
roz, V. Exª-, ao abordar a questão da reforma admi- não andam bem, que é o funcionalismo público. V.
nistrativa, vai demonstrando com muita sabedoria Exª mostra muito bem que o funcionalismo público,
onde o Governo quer chegar efetivamente. Não se longe de ser a causa dos nossos problemas, estâ
trata, a rigor, de uma reforma para melhorar o de- sendo é o alvo desses planos sinistros que animam
sempenho do serviço público, nada disso. O Go- o Governo Federal. Gostaria de acrescentar que a
verno quer fazer o que eles chamam de limpar a mim me parece, nobre Deputado Agnelo Queiroz,
área do serviço público, demitir em massa, em to- que o Governo Federal, na medida em que propõe
dos os setores, abrir caminhos para demissão no essa chamada reforma administrativa, que tem um
Executivo, no Judiciário, no Legislativo, quebrando de seus setores fundamentais voltados para a de-
dois instrumentos importantíssimos: primeiro, o da missão dos funcionários, como V. Exª- lembrop muito
estabilidade e, segundo, o acesso por concurso. O bem, sob duas formas diferenciadas, pretende com
primeiro dá garantias efetivas de que o serviço pú- isso esvaziar mais ainda o Estado nacional brasilei-
blico possa funcionar não ao sabor da vontade e ro, a máquina da fiscalização. Por trás de toda essa
dos desejos dos chefetes de ocasião, dos Prefei- parafernália estâ em pauta esse projeto neoliberal
tos, dos Governadores e até do Presidente da Re= que o Governo Federal pretende encabeçar em nos-
pública, dentro da sua conveniência, um serviço so País, voltado para transformar a nosSa economia
público no estilo do que era no século passado, e a nossa sociedade Qum apêndice das economias
algo servil, de servidão. O serviço público ganhou dos países centrais. PàraQenizo V. Exª- pela inter-
uma outra dimensão, a de servir ao conjunto da venção substancial que estâ fazendo na tarde de
sociedade e não ao rei, ao imperador, ao chefete. hoje. Muito obrigado.
~ essa qualidade nova do serviço público que pre- O SR. AGNELO QUEIROZ - Agradeço a V.
cisa ser desmoralizada e desmantelada, porque Exª o aparte, nobre Deputado Haroldo Lima, acres-
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centando-o também ao meu pronunciamento. Sem O SR. AGNELO QUEIROZ - Pois não, Depu-
dúvida, sua intervenção vem abrilhantar o conteúdo tado Aldo Rebelo.
deste pronunciamento. O Sr. Aldo Rebelo - Deputado Agnelo Quei-

A estabilidade tem por alvo principal a proteção roz, V. Exª faz, como sempre, um brilhante pronun-
à sociedade, a garantia de que as rodas da engrena- ciamento, apontando desta vez a tentativa deste Go-
gem burocrática se moverão sem pressões espúrias, vemo, desta espécie de Baldai latino-americano em
de que estará assegurada a independência dos ser- que se vem transformando o Sr. Fernando Henrique
vidores diante do poder transitório dos govemantes, Cardoso, de promover um desmonte no Estado na-
de que não se moverá sob o acicate de perseguiçõ- cional brasileiro. O Partido Comunista do Brasil, do
es políticas e pessoais dos poderosos. qual V. Exª tem sido um dos mais brilhantes porta-

A estabilidade, juntamente com o concurso pú- vozes nesta Casa, tem registrado a denúncia cons-
blico, são proteções à sociedade, contra as perse- tante e o seu repúdio a essa orientação do atual Go-
guições políticas, o clientelismo e o fisiologismo, que vemo, que não apenas atinge os servidores públi-
são práticas contra as quais o povo brasileiro vem cos, como tem abalado toda a estrutura ao longo de
lutando há décadas e que, com a Constituição de muitas décadas montada em tomo do Estado nacio-
1988, ganhou instrumentos eficazes para derrotar. nal brasileiro. Desejo, portanto, parabenizá-lo pela
Para ilustrar, vejo muito bem esta atuação recente brilhante intervenção que faz, na tarde de hoje, no
do Presidente da República. Mesmo desrespeitando plenário da Câmara dos Deputados.
a Constituição, colocou a sua filha no Palácio do O SR. AGNELO QUEIROZ - Agradeço a V.
Planalto, contratando-a. Isso com a ~i1idade, Exª o aparte e o incorporo também ao meu pronun-
com todas as regras! Imagine sem estabilidade, ciamento.
como ficará o serviço público de apadrinhamento de Aqui está a razão, o porquê de o Governo ne-
parentes, de fisiologismo? Com todas as regras e cessitar implodir o Regime Jurídico Único, a estabili-
comas leis, o que o Presidente da República dá dade e a obrigatoriedade do concurso público. Re-
como exemplo ao povo, ao País, ao colocar sua filha passados à iniciativa privada, esta gerenciaria os re-
no serviço público? Imaginem se não houvesse ne- cursos humanos de forma empresarial, nos moldes
nhuma lei a regulamentar isso. tradicionais de emprego privado.

Mas o que se oculta por trás da proposta de Mas isso só será possível se não estivermos
quebra da estabilidade, do fim da obrigatoriedade do sob a égide do Regime Jurídico Único, se não esti-
concurso público e do fim do próprio Regime Jurídi- ver consagrado o princípio do concurso público
co Único, que a PEC da reforma administrativa pre- como única forma de ingresso no serviço público,
coniza, é o desmonte do Estado brasileiro. cujo corolário inevitável é a estabilidade - o concur-

Dentro de sua concepção dos diferentes seto- so público só faz sentido com a estabilidade, sob
res do aparelho do Estado está embutido, além da pena de se tomar uma farsa, com a demissão de
privatização pura e simples do patrimônio público (a quantos sejam necessários para o ingresso de apa-
exemplo da Petrobras, da Embratel e de outras), a drinhados mal colocados na classificação; e a esta-
entrega também do setor dito competitivo à iniciativa bilidade só faz sentido com concurso público, sob
privada, sob a forma de organizações sociais não- pena de legalizar a farsa dos trens da alegria.
estatais. Esse é o motivo oculto ou pouco esclarecido

Desta forma, o Governo transferiria a fundaçõ- da ofensiva da reforma administrativa atual. Só se
es privadas a infra-estrutura, prédios, máquinas, ma- pode entender a PEC da Reforma Administrativa
teriais e os recursos humanos de áreas como a Saú- correlacionando-a com o anteprojeto do Programa
de, a Educação (especialmente as universidades fe- de Publicização, que consiste em abrir a possibilida-
derais), bem como os recursos orçamentários desti- de de entregar os setores ditos competitivos às cha-
nados a essas áreas, sob a forma de contratos de madas organizações sociais, que alguém já qualifi-
gestão, pelos quais a organização social seleciona- cou de empresários patrimonialistas, que receberiam
da se comprometeria a prestar tais serviços à popu- do Estado o capital para tocar um empreendimento
lação, gratuitamente, apenas até atingir uma certa privado, de forma escancarada, num grau de privati-
cota, a partir da qual esses serviços seriam vendidos zação do Estado como nunca antes foi tentado tão
a preços de mercado. abertamente.

O Sr. Aldo Rebelo - Permite-me V. Exª um Este é o sentido real da reforma administrati-
aparte? va proposta: o desmonte do Estado brasileiro. Ao
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mesmo tempo, ao agir assim, o Governo cóncentra Devemos chegar à conscientização da neces-
poderes como nuncavistos na históriada República. sidade que todos nós temos de uma Previdência sé-

Com a quebra da estabilidade e da obrigatorie- ria. Estamos vivendo outros tempos, e é por isso
dade do concurso público, o Governo abre imensas que chamo a atenção desta Casa: não podemos pôr
possibilidades de atuação fisiológica, de dominio es- nossa assinatura, não podemos dar nosso voto a
púrio sobre um funcionalismo tornado subserviente, tanto descalabro que se quer fazer às pressas. Nós
invertebrado. Que um servidor se atreva a fiscalizar, podemos esperar. Podemos esperar, sim, de acordo
a investigar um amigo do rei e verá cair sobre ele a com a conceituação de que iremos nos reunir mais.
pecha de incompetente, de insuficiente desempenho Que façamos mais dez, vinte ou trinta reuniões para-
do cargo, e ser mandado embora do serviço público leias para chegarmos a uma conclusão que seja me-
sem mais delongas. Em contrapartida, aos apadri- Ihor para o Pais e para a população.
nhados, abre-se a perspectiva de acesso ao serviço Estou de acordo com muitos dos pontos de vis-
público pela porta dos fundos, dispensado o concur- ta, mas com esta excrescência de três tipos de Pre-
so público. vidência jamais concordarei. Poderei set voto, venci-

a Governo terá um dominio sem precedentes do e não estou, apesar dos meus 70 anos, precisan-
também sobre as organizações sociais selecionadas do da Previdência. Durante quarenta 'anoa fui em-
ou interessadas em ser selecionadas para assumir presário e há trinta, estou nesta Casa.
as funções das áreas denominadas competitivas do ~ preciso que tenhamos responsabilidade', por-
serviço público. que o futuro não nos parece promissor. Sou daque-

Assim, paralelamente ao desmonte do Estado, les que defende a tese de que de qualquer que seja
assiste-se à montagem de uma estrutura de poder a importância recebida do caixa do Governo deve-se
governamental poderosa e restrita a poucos eleitos pagar pelo menos 10% para que se mantenha urna..
do circulo mais intimo dos remanescentes desse Es- Previdência sólida. Não adianta não querer pagar ou I
tado. Desmonta-se o Estado no que ele pode servir criar artiffcios para, depois, quebrar tudo. Assim,-não
à sociedade como um todo; monta-se uma estrutura se recebe nada, sendo muito pior para o Pais.
de poder nas mãos de uns, poucos. Desmonta-se o Pediria ao meu partido, o PSDB, que é um dos
Estado social, monta-se uma estrutura de Estado partidos de sustentação do Governo, ao PMDB, ape-
privatizada. sar de suas dificuldades filosóficas, ao PFL, ao PTB

Temos, porém, a firme convicção de que estes e, finalmente, a todos os partidos da Casa que for-
fatos irão ficando claros no processo de discussão mássemos um mutirão do entendimento, a fim de
desta matéria, na Comissão Especial que analisa o discutirmos pari passu esta questão da Previdência,
mérito da reforma administrativa e nos debates nes- porque depois virão outros problemas, como os ad-
te Plenário. E acreditamos firmemente que, à medi- ministrativos. Sabemos que o Pais não comporta
da que isso ocorra, a mobilizaÇão da sociedade e a esse tipo de proteção.
consciência dos Parlamentares impedirão que esse Fala-se muito dos militares. Não tenho nada
desatino seja cometido, e esta Casa negará esse contra, nem a favor. Quero Justiça para um lado e
instrumento ao Governo Federal. para outro. Lembremo-nos do clamor desta Casa so-

Era o que tinha a dizer. bre a Secretaria que tenho a honra de dirigir pela se
gunda vez: são os funcionários formando--.fila india-

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, na; porque os seus salários estão achatados há um
peço a palavra pela ordem. ano.

O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - Tem V. Houve algo que não supriu nOssa necessidade.
Exª a palavra. No mês de setembro, o Sr. Presidente da República

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem deu um bombom aos militares. a que foi? Vinte por
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. De- cento de abono em setembro, outubro novembro e
putados, hoje começa a reta final para aprovação da dezembro.
Emenda da Previdência. Pasmem V. Exa-s., o próprio Ninguém mais teve direito a esse abono. Na
Sr. Relator, depois de muita delonga, vai apresentar, condição de Deputados e Senadores, não podemos
perante esta Casa, proposta de Previdência triparti- receber abono, porque a lei proíbe. Temos, nesta
te. Uma Previdência para os militares, outra para os Casa, muitos companheiros em situação diffcil. Bas-
funcionários públicos e outra para os trabalhadores ta ver a posição deles perante o Banco do Brasil.
em geral. Gostaria de citar o exemplo do Deputado Chico Vigi-
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lante, que me confessa suas dificuldades; dificulda
des que tódos temos. Vimos, no mês passado, com
panheiros de vários partidos receberem menos de
.mil reais C!~ saldo no seu contracheque.

~ Não defendo nada para mim. Estou aqui para
fazer justiça., Se chegarmos à conclusão de que os
militares ganham pouco, precisamos trazer isso à
luz do dia, desnudar todas as dificuldades. Na minha
opinião, um General do Exército deve receber tanto
quanto um Parlamentar. Não queremos, de maneira
nenhuma, que militares ganhem pouco, porque o de
sempenho dos seus cargos é tão nobre e responsá
vel quanto o nosso. Não somos menos responsáveis
que os militares ou qualquer cidadão da República.
Então, vamos acabar com esse sofisma, vamos aca
bar com essa brincadeira de esconde-esconde, va
mos tornar realidade aquilo que todo o mundo diz
transp~relite, mas não tem nada de transparente, é
um esconderijo eterno, é um caudal de. mentiras.
Precisamos aproveitar a oportunidade, já que esta
mos com essa responsabilidade de fazer o salário
equivalente. Os militares não podem ganhar menos
que nós, e nós não podemos ganhar menos que os
militares.

Sabemos que o Sr. Fernando Henrique Cardo
so determina que se fixe o salário máximo de 8 mil e
500 reais, igual ao do Presidente da República, mas
sabemos também que S. Exª- não tem as mesmas
despesas de um Deputado Federal ou de muitas ou
tras pessoas. Queremos terja dignidade da liberda
de. Esta Casa teve, antes da Constituição, o direito
de dirigir os seus próprios destinos, e nós é que vie
mos fazer uma Constituição difícil para a vivência e
a convivência dos que fazem esta Casa.

Ouço com prazer e satisfação o nosso compa
nheiro Deputado José Adelmir.

O Sr. José Adelmir - Nobre Deputado Wilson
Campos, compreendo plenamente a preocupação
manifestada por V. Exª no que diz respeito ao capí
tulo da Previdência Social, quando estamos vivendo
exatamente a discussão, na Comissão Especial, da
denominada PEC 33-A, que trata do mérito da pro
posta de emenda à constituição proveniente do Po
der Executivo que cuida da reforma da Previdência
Social. Nobre Deputado, V. Exª- foi um dos que con
tribuiu para a elaboração da Carta Magna deste
País. No que diz respeito ao capítulo da Previdência
Social, nós, que somos parte integrante da Comis
são Especial da Reforma da Previdência, conduzi
mo-nos procurando cumprir o que determina a
Constituição, respeitando o direito adquirido do tra
balhador, respeitando o que se chama de cláusulas

pétreas, que são imutáveis, nobre Deputado. Se V.
Exª tivesse apurado bem, de forma minuciosa e de
talhada, o que veio embutido na proposta do.Gover
no, através do Ministério da Previdência, tenho cer
teza absoluta de que se manifestaria inteiramente
contrário àquela proposta cyJe agredia a Constitui
ção, que atentava contra o direito adquirido do traba
lhador. Foi esse o cuidado que tivemos ao examinar
a proposta de emenda à Constituição que trata da
Previdência Social. Lógico, esse capítulo da Previ
dência Social é abrangente e merece uma discussão
muito mais detalhada, muito mais ampla, muito mais
profunda do que a que está acontecendo. Mas o
Presidente da República, Fernando Henrique Cardo
so, do PSDB, partido de V. Exª, e o Ministro da Pre
vidência Social querem que se discuta essa matéria
às carreiras, de forma imediatista, quando conhece
mos a sua complexidade. Nobre Deputado, tenha V.
Exª a certeza de que todos os seus pares que inte
gram a Comissão procuraram conduzir-se da melhor
forma possível para aproximar-se daquilo que era o
desejo, o anseio da sociedade, dos trabalhadores,
dos servidores públicos, principalmente respeitando
o que foi escrito, com a contribuição de V. Exª, na
Constituição Federal.

O SR. WILSON CAMPOS - Caro Deputado, a
mim engrandece o aparte de V. Exª, que demonstra
humildade. Se errei no passado, não quero fazê-lo
no presente, para não contribuir com um futuro som
brio.

As alterações na Constituição são feitas atra
vés de emenda constitucional, e qualquer um de
nós, com 178 assinaturas, pode apresentar uma pro
posta..de emenda. Seria muito melhor p~ra nós tirar
o entulho constitucional: Sabe V. Exª que falta regu
lamentar muitos artigos da Constituição. Isso é pro
va evidente de que ela não é perfeita, mas foi a me
lhor possível. Como disse V. EXª, a Comissão está
fazendo o possível para dar o melhor, mas não vai
dar o melhor, vai dar só confusão. Durante a Consti
tuinte, por dois anos fomos açulados em praças pú
blicas, chamados de vagabundos porque não termi
návamos a Constituição. Ora, sabemos que a Holan
da levou 26 anos para concluir sua Constituição; os
Estados Unidos levaram não sei quanto tempo para
fazer uma Constituição de 25 artiQos, e a nossa tem
mais trezentos. Vejam que o açodamento é a maior
dificuldade.

A proposta da Previdência entrou aqui em abril,
e começamos a discuti-Ia em setembro. E agora, no
açodamento, querem que seja aprovada de qualquer
maneira. Prezado Deputado, seria melhor se nos
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uníssemos em torno não de fazer o perfeito, porque
nesta Casa ninguém tem perfeição, mas de aproxi
mar-nos do justo, e acho injusto termos três tipos de
Previdência num país que se diz falido, mas quando
se trata de fusão de bancos aparece um tal de
PROER concedendo dinheiro para tudo a juros in
significantes de 2% ao ano, para acudir bancos em
dificuldades. Três dos seis bancos que estão em fu
são devem três, quatro, cinco ou seis bilhões, e mui
to menos que isso daria para equilibrar a Previdên
cia e a Saúde deste País.

Não sou daqueles que acham que quanto pior
melhor, porque a minha origem é de empresário que
atravessou dificuldades, mas vejo que o comércio, a
indústria e a agricultura, quando não podem pagar
vão a falência, não há fusão, não há acordo; E é por
isso que estou aqui, para chamar a atenção de to
dos. Não quero ser responsável perante mim mes
mo. Perante a Nação seremos responsáveis todos,
depois da votação, e ganhará o maior número de vo
tos.

Vejam como nós, do Nordeste, sofremos: ago
ra mesmo dois Estados do Nordeste brigam para ex
tinguir uma instituição das melhores, a Sudene, já
com 35 anos de idade. Brigamos nós e o Ceará, e
ainda, em contrapeso, entra a Bahia. Estão achando
que quanto pior melhor. Tenho restrições sérias e
severas a fazer ao Banco do Nordeste, mas esta tri
buna não será meu palco de discussão a respeito
das minhas dificuldades.

Por isso, chamo a atenção desta Casa para o
fato de que, enquanto não se subsidiarem órgãos
como a Sudene e não se favorecer o Banco do Nor
deste e o Banco da Amazônia, continuaremos na
pior miséria, sobretudo em relação à área de saúde.

~ inquestionável que, nos últimos 35 anos, o
Nordeste conseguiu reverter a tendência à perda de
posição econômica e social, no quadro geral do
País, embora ainda apresente vergonhosos índices
de pobreza e de qualidade de vida, atingindo grande
parte de sua população. Também persistem no Nor
deste grandes desníveis intrarregionais de cresci
mento econômico. Mas ali verificou-se uma melhora
generalizada dos principais indicadores sociais e
econômicos, quer em termos absolutos, quer em ter
mos relativos ao todo nacional. Só para que V. Exas.
avaliem a importância do esforço desenvolvido pelo
povo da minha região nas últimas décadas, dados
oficiais revelam que o PIB do Nordeste (a preços de
1990), entre 1960 a 1994, experimentou um cresci
mento de 380%, passando de 12,1--bilhões de dóla
res para 58,1 bilhões de dólares, enquanto a popula-

ção cresceu 110% e o PIB per capita 138%. Esse
descompasso, fruto, principalmente do modelo con
centrador de renda vigente no País .nos últimos
anos, gerou as injustiças sociais conhecidas, conde
nando à miséria largos segmentos da população
nordestina.

Dentro desse quadro, Sr. Presidente, a Sudene
- cuja atuação, desde 1959, contribuiu para reverter
a tendência de que falei inicialmente - acaba de pro
por ao debate o que se denomina de Pacto Nordeste
- Ações Estratégicas para um Salto de Desenvolvi
mento Regional. O Pacto é um documento ousado,
com efetivas propostas para inserir a região no novo
contexto que se abre ao desenvolvimento do Brasil,
tomando-a atrativa para a iniciativa privada nacional
e estrangeira, na perspectiva de uma integração
competitiva.

Sr. presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando
digo que o documento é ousado, não cometo qual
quer gesto de ufanismo ou mesmo exagero, o oti
mismo que de mim tomou conta ao analisá-lo. Na
verdade, Sr. Presidente, o Pacto traduz a clara com
preensão da Sudene dos rumos que o Nordeste
deve tomar no alvorecer do século 21. E esses ru
mos supõem criação, fomento, multiplicação e difu
são intrarregional de pujantes focos de eficiência
econômica, permitindo que, a médio prazo, a região
se converta em importante e dinâmico parceiro do
Sul e Sudeste, na edificação de uma Nação horizon
talmente integrada e verdadeiramente desenvolvida.

Para essa transformação, o documento propõe
um elenco de estratégias, na perspectiva de 1996 a
2010, expressos nos seguintes pontos: consolidação
da base econômica regional, complementação da in
fra-estrutura econômica, capacitação profissional 'e
desenvolvimento tecnológico, ampliação e oferta de
serviços de saúde e saneamento, e, finalmente, apri
moramento dos mecanismos operativos e do apara
to governamental na região.

A estratégia prevista para a consolidação da
base econômica regional, situada no centro do novo
patamar de desenvolvimento proposto pela Sudene,
contempla a consolidaÇão da estrutura industrial, a
transformação da economia agropecuária, a expan
são do extrativismo, a intensificação do turismo, a
reorganização socioeconômica das sub-regiões e a
organização e capacitação produtiva.

No que respeita à indústria, sua reestruturação
passa pela implantação do projeto de uma refinaria
de petróleo (capacidade para processar 125 mil bar
ris/dia e investimentos de R$1,2 bilhão); do projeto
de um pólo automobilístico (montadora para 200 mil



07996 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1995

veículos/ano e investimentos de R$800 milhões); do
projeto de modernização e apoio à pequena e à mi
croempresa industrial, com ênfase na geração de
emprego e renda, ampl iação do mercado interno e
na redução das desigualdades interregionais; do
projeto de reestruturação do eixo químico, objetivan
do a verticalização dos complexos e pólos existen
tes, sobretudo nos empreendimentos de alta tecno
logia; do projeto de apoio à complementação dos
pólos de eletrônica, mecânica de precisão e informá
tica, abrangendo incubadoras localizadas nas uni
versidades e institutos de tecnologia.

A Sudene, srªs. e Srs. Deputados, considera
que a transformação da economia agropecuária so
mente será possível mediante a reali~ação de uma
reforma agrária democrática e a consolidação dos
atuais pólos agroindustriais da agricultura irrigada.
Considera que a expansão do extrativismo exige
ações voltadas para o aproveitamento dos depósitos

. minerais já conhecidos e para a pesquisa mineral,
com vistas a propiciar aos habitantes do Semi-Árido
meios adicionais de torná-los menos dependentes
das restrições climáticas. A Sudeneainda prega a
intensificação do turismo, através da implementa
ção do Prodetur, e a reorganização das sub-regiõ
es, principalmente no que diz respeito a uma inter
venção modernizadora e reestruturadora na Zona
da Mata, ao programa de desenvolvimento do cer
rado nordestino e à transformação do Semi-Árido,
além da organização e capacitação produtiva, en
fatizando a geração de renda e de novos empre
gos nos segmentos mais pobres e carentes da po
pulação.

Por sua vez, Sr. Presidente, a complementa
ção da infra-estrutura econômica centra suas preo
cupações no fortalecimento da infra-estrutura hídrica
e da infra-estrutura energética, na ampliação da in
fra-estrutura viária e da infra-estrutura das comuni
cações; a capacitação profissional e o desenvolvi
mento tecnológico dão ênfase à educação básica e
profissional e à inovação científica e tecnológica, en
quanto a ampliação dos serviços de saúde e sanea
mento volta-se para as ações preventivas de saúde
e do setor de saneamento básico.

Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, o Pacto
Nordeste, contudo, necessita do aprimoramento dos
instrumentos regionais e do aparelho do Estado.
Nesse sentido, é fundamental a regionalização dos
orçamentos federais e o redirecionamento da aplica
ção dos recursos do PIN/Proterra - conforme previs
to no art. 165 da Constituição Federal -, o revigora
mento dos atuais mecanismos de apoio ao setor pri-

vado, além da introdução de um novo mecanismo de
apoio ao desenvolvimento do Nordeste, através de
um tratamento diferenciado ao capital estrangeiro
que vier instalar-se na região. O documento propõe,
inteligentemente, que os investimentos. estrangeiros
realizados no Nordeste até o ano de 2010 por em
presas consideradas de relevante interesse para o
desenvolvimento regional tenham isenção do Impos
to de Renda na fonte pelo prazo de 15 anos sobre
os lucros remetidos ao exterior, observado o limite
de 25% sobre o capital e reinvestimentos registra
dos. Na atualidade, srªs. e Srs. Deputados, as em
presas de capital estrangeiro só gozam da isenção
até o limite de 12,5%, configural1do a oportunidade e
a factibilidade da proposta da Sudene.

Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, outros
detalhes do Pacto Nordeste deverão vir à discussão
nesta Casa, antes do final do ano. ~ essa a missão
do Parlamento responsável e atualizado com o que
pensa e faz um órgão da dimensão e importância da
Sudene. Com o anúncio do Pacto, a Sudene reocu
pa o seu verdadeiro espaço no plano do desenvolvi
mento do Nordeste e retoma sua condição de insti
tuição regional, como havia sido estruturada pelo
Prof. Celso Furtado, em 1959.

A Sudene está de parabéns. Também estão de
parabéns os seus técnicos e eficientes colaborado
res e em especial o Superintendente Milton Rodri
gues, um general que, saído da tropa, pouco a pou
co vai recuperando a imagem e a seriedade daquele
órgão.

A Sudene está cumprindo o seu papel, Sr. Pre
sidente, esperando-se que o Governo Federal assu
ma, também, a cota de responsabilidade que lhe
cabe no processo de desenvolvimento regional. Que
o Governo Federal tenha a grandeza necessária
para viabilizá-Io e dotar o Nordeste de um definitivo
instrumento para promover o seu desenvolvimento e
a prosperidade dos seus 45 milhões de habitantes.

Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, passo a
outro assunto.

O Jornal do Commercio do dia 4 de dezem
bro trouxe um caderno que comemora os 35 anos
da TV Jornal- obra do gênio de F. Pessoa de Quei
roz, continuada e fortalecida pelo espírito empreen
dedor de João Carlos Paes Mendonça.

Traduzindo 35 anos de pernambucanidade, a
TV Jornal atravessou o túnel da quadra histórica
mais grave do Brasil, particularmente no Nordeste e
em Pernambuco. Assistiu à efervescente década de
60, com o nascimento da Sudene e seus planos di
retores, à renúncia do Presidente Jânio Quadros, ao
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Governo Parlamentarista de João lart, ao movi- Ratificando a decisão então prolatada,
mento militar de 1964, à luta pela red mocratização ressalte-se que embora haja parecer da Co-
e à vitória que esta representou pará o; povo brasilei- missão de Constituição e Justiça sobre ma-
rOa A TV Jornal, Sr. Presidente, é um marco fincado téria anãloga à constante do projeto em
na perspectiva e na consolidação da liberdade de apreço, tal não elide a necessidade de a Co-
imprensa, na liberdade do homem criador de rique- missão opinar também sobre este, o que
zas e de uma cultura ímpar - a cultura de Pemam- serã feito através de parecer oral a ser pro-
buco. ferido oportunamente. Nesse parecer, a Co-

A TV Jornal foi e continua a ser uma escola de missão confirmarã ou não o posicionamento
talentos, hoje espalhados por todos os recantos do anterior e sobre isso deliberará o Plenário. A
País, como se fossem grandes tentãculos da per- prejudicialidade só poderã ser aferida, nessa
nambucanidade que é característica da emissora. fase do processo, após a· manifestação da

Quero, pois, Sras e Srs Deputados, registrar a Casa sobre a primeira das proposições que
edição do caderno Especial TV Jornal, que mostra vier ao seu exame..
com absoluta fidelidade o que representa aquela Quanto ao primeiro ponto, trata-se de
emissora de televisão para a cultura e a economia se saber qual a natureza regimental do pa-
de Pernambuco. recer da Comissão de Constituição e Justiça

Parabéns a todos os que fazem a TV Jornal, à e de Hedação quando esta conclui pela
frente o empresãrio João Carlos Paes Mendonça, o apresentação de emendas saneadoras de
superintendente José Mãrio Austragésido e todos os vícios de inconstitucionalidade tendo em vis-
seus técnicos e colaboradores. ta a admissibilidade de proposta de emenda

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras e à Constituição e qual o trâmite subseqüente
Srs Deputados. que a matéria deve ter.

O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - Antes de Sobre esse tema, reporto-me a enten-
conceder a palavra, pela ordem, ao Deputado Chico dimento jã expresso por essa Presidência
Vigilante, farei a leitura da decisão do Presidente em resposta à consulta formulada pelo Pre-
desta Casa, em questão de ordem levantada pelo sidente da Comissão Especial destinada a
Deputado Nilson Gibson, na sessão do dia 28 de 00- oferecer parecer à Proposta de Emenda à
vembro desteiirlo. Constituição nQ 173, de 1995.

Assunto: Tramitação da Proposta de Conforme ficou' assente naquela
Emenda à Constituição nº- 33, de 1995, que ~p~rtunidade, ~endo. a Cgmissão de Co~s-
teve parecer da Comissão de Constituição e tltUlção e Justiça e de Redação oferecido
Justiça e de Redação pela admissibilidade emendas saneadoras de vícios de incons-
com emendas saneadoras. titucionalidade por ela detectados, a matê-

O Sr. Deputado Nilson Gibson levan- ria seguiu seu curso, segundo a expressa
tou questão de ordem em sessão do último disposição do art. 146 do Regimento, fi-
dia 28 por meio da qual S. Exª aborda dois cando, todavia, as emendas sujeitas a
pontos. apreciação preliminar em plenário, inde-

O primeiro diz respeito à tramitação da pendentemente de recurso, jã que se trata
Proposta de Emenda à Constituição nº- 33, de proposta de emenda à Constituição,
de 1995, e se refere à necessidade ou não matéria não sujeita ao poder conclusivo
de apreciação preliminar das emendas sa- das Comissões.
neadoras oferecidas pela Comissão de Tendo a Comissão de Constituição e
Constituição e Justiça. Justiça optado por oferecer emendas sanea-

O segundo ponto questionado trata da doras, nesse caso seu parecer não se re-
eventual prejudicialidade do Projeto de Lei veste de carãter terminativo, mas faz com
nQ 914, de 1995. que a proposição tramite sob condição. An-

Com respeito a esse segundo ponto, a tes de ser apreciada em plenãrio, quanto ao
Presidência destaca que questão de ordem seu mérito, deverã ser procedida à aprecia-
nesse sentido jã fora resolvida na sessão do ção preliminar das emendas saneadoras,
último dia 21, quando essa matéria esteve após o que se seguirã a discussão e vota-
na pauta. ção da matéria, inclusive de substitutivo



O SR. JOSÉ GENoíNO - Já deferiu V. Exª o
efeito suspensivo?

O SR. NILSON GIBSON - Já atel.deu ao meu
pedido.

O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - Sem efei
to suspensivo.

O SR. JOSÉ GENoINO - V. Exª mudou a de
cisão? O Deputado solicitou com efeito suspensivo.

O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - Encami
nho a matéria à Comissão de Constituição e Justiça
sem efeito suspensivo.

O SR. NILSON GIBSON - Peço, então, que
haja o apoiamento do Plenário, para que seja conce
dido o efeito suspensivo.

O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - Sr. Depu
tado Nilson Gibson, como a questão de ordem le
vantada por V. Exª- foi respondida pelo Presidente da
Casa, Deputado Luís Eduardo, suspendo a sessão
por cinco minutos para iniciar a Ordem do Dia quan
do o Presidente poderá decidir a questão de ordem
de V. Ex-ª-.

Está suspensa a sessão por cinco minutos.

O Sr. Edson Silva, § 2º do artigo 18 do
Regimento fntemo, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduar
do, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
reaberta a sessão.
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eventualmente oferecido pela Comissão de O SR. NILSON GIBSON (BlocolPSB-PE. Sem
_ Mérito. revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs Depu-
. A tramitação da Proposta de Emenda à tados, data venia, inconformado com a decisão da

Constituição nQ 33, de 1995, está, portanto, Presidência da Casa que não acatou nossa questão
dentro dos ditames regimentais. Não há ne- de ordem formulada nos parâmetros legais atinentes à
cessidade de abrir prazo para recurso, uma espécie, recorro na forma do § 82- do art. 95 do Regi-
vez que se trata. de proposição de compe- mento Intemo, evidentemente com efeito suspensivo,
tência originária do Plenário, para a Comissão de Constituição e Justiça

É a decisão. Oficie-se ao proponente. Solicito ao Plenário apoio para·a concessão de
Assina o Sr. Luís Eduardo, Presidente da Câ- efeito suspensivo ao recurso. Não havendo esse

mara dos Deputados. ., apoio, V. Exª vai recebê-Io apenas com efeito devo-
O SR. JOSÉ GENoINO - Sr. Presidente, peço lutivo, encaminhando-o à Comissão de Constituição

a palavra para uma questão de ordem. e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - A Mesa

Exªapalavra.' vai acolher o pedido de V. Exª e encaminhar o as-
O SR. JOSÉ GENofNO (PT - SP. Sem revi- sunto à Comissão de Constituição e Justiça.

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs Deputa- O Sr. José Genoíno - Há o pedido de efeito
dos, segundo o § 8º- do art. 95 do Regimento Interno, suspensivo, Sr. Presidente. Por isso tem que haver
o Deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da votação.
decisão da Presidência para o Plenário, sem efeito O SR. NILSON GIBSON - S. Exª já deferiu o
suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição efeito suspensivo ao recurso, Deputado José Genoí-
e Justiça e de Redação. no.

Ora, Sr. Presidente, esta é uma questão de or
dem da maior importância pela conseqüência no
processo de tramitação das emendas constitucionais
nas Comissões Especiais. Neste caso, devo recorrer
a quem, se V. Exª, em nome da Mesa, mas não fa
zendo parte dela, está lendo resposta a uma ques
tão de ordem suscitada anteriormente? Gostaria que
V. Exª- fosse integrante da Mesa, mas não o é.

As questões de ordem têm de ser respondidas
por integrantes da Mesa. para que possamos, se for
o caso, delas recorrer. Vou recorrer a quem? Não
posso apresentar recurso a Deputado, tenho de o fa
zer à Presidência. Tenho de recorrer à Mesa. Com
todo o respeito repito, gostaria muito que V. Exª fos
se integrante da Mesa. Mas ela possui cargos; há
uma eleição. Esta questão de ordem tem uma impli
cação no processo legislativo. O Plenário ouve a lei
tura de uma questão de ordem e tem de debater so
bre sua natureza e suas implicações. Não é uma
matéria qualquer. Esse debate foi realizado na Co
missão de Justiça. Há uma decisão da Presidência
que foi revista em alguns pontos.

Quero saber exatamente como ficamos e a
quem recorremos neste final de pinga-fogo, quando
é lida a resposta a uma questão de ordem dessa en
vergadura.

O SR. PRESIDENTE (Edson Silva) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson, autor
da questão de ordem.
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Alagoas

'Talvane Albuquerque - PPB.

Sergipe

Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Luís Eduardo - Bloco - PFL; Sérgio Carneiro 
PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery -

Roraima

Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Valdenor Guedes - PPB.

F'árá

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

Rondônia

Silvernani Santos~'PPB.

Acre

Ronivon Santiago - Bloco - PSD.

Tocantins

Udson Bandeira - PMDB.

Maranhao

Sebastião Madeira - PSDB.

ceará
José Linhares - PPB; Ubiratan Aguiar - PSDB;

Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

, João Henrique - PMDB; Waldir Dias - PPB.

Parafba

Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - Bloco
- PSB; Salatiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra 
Bloco - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Vicente
André Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB; Wol
ney Queiroz - PDT.

- Sr. PréSidente, rei, certamente, com o apoio de alguns membros da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

VI - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU-·

TADOS:

Dezembro de 1995

o SR. NILSON GIBSON
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a propósito da
questão de ordem formulada por mim referente à in
terpretação dos arts. 144 combinado com o 146 do
Regimento, V. Exªcom respeitável despacho a rejei
tou.

Todavia, formulamos agora um recurso, na
forma do § 82-, do art. 95, inclusive invocando para
que fosse dado a ele efeito suspensivo. Mas, se
guindo o Regimento, aceitamos o recebimento do
recurso apenas com o efeito devolutivo, inclusive
porque a Comissão de Constituição e Justiça este
ve com V. EXª abordando o tema. Vamos aguar
dar, então, a decisão da Comissão de Constituição
e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência acolhe o recurso de V. Exª e vai tentar, junta
mente com membros da Comissão de Justiça, uma
solução, em face de decisões já adotadas pela
Mesa, inclusive em questões de ordem semelhan
tes, para que possamos ter um entendimento perfei
to.

O SR. JOSÉ GENoINO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENoINO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de parabe
nizá-lo por essa atitude. V. Exª está correto e tem ra
zão em tomar essa atitude, buscando uma solução
para um problema da interpretação no Regimento,
porque poderemos estar diante de duas contradiçõ
es com relação a um processo que já aconteceu e
um processo que vai acontecer na Comissão Espe
cial.

Portanto, estou menos apreensivo com a pon
deração de V. EXª em conversar com a Mesa e com
alguns integrantes da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação para resolvermos um proble
ma regimental que pode ter conseqüências no pro
cesso de tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço a V. Exª. Não será a interpretação do Regimento
que fará com que a Casa não funcione dentro do
bom senso. Conseqüentemente, vamos interpretar o
Regimento dentro do bom senso. E para isso conta-



Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB; Gilney Viana - PT;
Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco 
PTB; Rogério Silva - PPB; Tetê Bezerra - PMDB;
Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Âgnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante 
PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto 
PMDB; João Natal - PMDB; Jovair Arantes 
PSDB; Marconi Perillo - PSDB; Nair Xavier Lobo 
PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho
Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL;
Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB; Ru
bens Cosac - PMDB; Sandra Mabel - PMDB; Vil
mar Rocha - Bloco - PFL; José Gomes da Rocha
- Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - PMDB; Dilceu Sperafico 
PMDB; Flávio Derzi - PPB; Marilu Guimarães - Blo-

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde 
PPB; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre
Santos - PSDB; Álvaro Valle - Bloco - PL; Arolde
de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB;
Candinho Mattos - PMDB; Cindinha Campos
PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel 
PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miran
da - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gon
çalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Fran
cisco Dornelles - PPB; Francisco Silva - PPB; Ita
mar Serpa - PSDB; Jair Bolsona....o - PPB; Jandira
Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jor
ge Wilson - PMDB; José Carlos Lacerda - PPB;
José Egydio - Bloco - PL; José Maurício - PDT; La
provita Vieira - PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL;
Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB;
Márcia Cibilis Viana - PDT; Milton Temer - PT; Miro
Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel de
Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
Campos - PPB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB;
Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arauea 
PPS; Simão Sessim - PPB; Sylvio Lopes - PSDB;
Vanessa Felippe - PSDB.

SaoPaulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso
- PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio
Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ayres da Cunha - Bloco 
PFL; Beto Mansur - PPB; Carlos Apolinário 
PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel - PT;
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PMDB; Ubaldino Júnior - Bloco - PSB; Ursicino Celso Russomanno - PSDB; Corauei Sobrinho -
Queiroz - Bloco - PFL. Bloco - PFL; Cunha Lima - PSDB; De Valasco -

M· G ra·s Bloco - PSD; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi
Inas e I _ Bloco _ PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo

Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Paulo 061- Jorge - PT; Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo
gado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Phile- - PDT; Franco Montora - P~DB; Hélio Bicudo - PT;
mon Rodrigues - Bloco- PTB; Roberto Brant - Hélio Rosas - PMDB; Ivan \i'alente - PT; Jair Mene-
PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - guelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João
PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - Aníbal - PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra -
PPB; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Bloco - PTB; José Genoíno - PT; José Machado -
Tilden Santiago - PT; Vittorio MedioU - PSDB. PT; José Pinotti - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano

Espírito Santo Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushi
ken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco -
PSDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - Bloco - PL; PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco -
Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Ca- PFL; Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli-
mata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB. Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de

Rio de Janeiro Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPB; Rob
son Tuma - PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Síl
vio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga
Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB;
Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco
- PL; Vicente Gascione - Bloco - PTB; Wagner
Rossi - PMDB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.
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co - PFL; Marisa Serrano - PMDB; Nelson Trad 
Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PMDB; Saulo Queiroz
- Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso
Camargo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da
Princesa - Ploco - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Elias Abrahão - PMDB; Flávio Arns - PSDB;
Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido 
PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Borba
Bloco - PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzat
to - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Mau
rício Requião - PMDB; Max Rosenmann - PMDB;
Nelson Meurer - PPB; Padre Roque - PT; Paulo
Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Re
nato Johnsson - PPB; Ricardo Barros - Bloco 
PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger
- PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wan
derer - Bloco - PFL.

,santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Car
los Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário CavaJ
lazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer 
S/P; Paulo GOLNea - Bloco - PFL; Serafim Venzon
-PDT.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta 
PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPB;
Carlos Cardinal- PDT;

Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi 
PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
PPB; José Fortunati - PT; Luís Roberto Ponte 
PfviDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT;
Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - S/P; Os
valdo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Re
nan Kurtz - PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wil
son Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB;
Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 267 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Orderffdo Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo)

-1-
PROJETO DE LEI Nº- 1.236-A, DE 1996

(Do Poder Executivo)
Discussão: em turno único, do Projeto

de Lei nR 1.236, de 1995, que altera a legis
lação do Impobto de Renda das pessoas fí
sicas e dá outras providências; pendente de
pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.

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

Requeremos a V. EXª, nos termos regi
mentais, a retirada do Projeto de Lei nº
1.236, de 1995, constante da pauta da pre
sente sessão.

Sala das Sessões, 5-12-95.
Assina: Deputado Milton Temer, Vice

Líder do PT.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço

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

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

do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de justificar
esse requerimento. Havia um entendimento no senti
do de esse assunto entrar na pauta depois de uma
reunião com os líderes, na qual se deliberariam as
possibilidades de acordo. Não houve essa reunião.

Gostaríamos de saber de V. Exª qual a sua po
sição.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esse
acordo não foi feito comigo. Entretanto, coloquei a
matéria na Ordem do Dia para que o Relator da Co
missão de Finanças e Tributação pudesse oferecer
seu parecer e a Casa tivesse conhecimento a tem
po, inclusive para publicarmos o parecer. Mas a ma
téria não será votada na sessão de hoje.

O SR. MILTON TEMER - Então, retiro o re
querimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
oferecer parecer ao projeto em substituição à Co
missão de Finanças e Tributação, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Antônio Kandir.

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB - SP. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, trata-se do Projeto
de Lei nR 1.236, de 1995, que altera a legislação do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas e dá outras
providências.

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Antônio Kandir.
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I - Aelat6rio

Com o prójeto de lei sob exame, o Poder Exe
cutivo procede a alterações (arts. 1,Q a 33) na legisla
ção do imposto de renda das pessoas físicas, autori
za a Secretaria da Receita Federal (art. 34) a cele
brar convênio com Estados e Municípios, objetivan
do instituir cadastro único de contribuintes; autoriza
a Secretaria da Receita Federal (art. 34) a instituir
modelo de documento fiscal a ser emitido por profis
sionais liberais; estabelece regras (art. 35) para pro
teção do sigilo de processos fiscais e de declaraçõ
es; e regulamenta (art. 36) a compensação de crédi
tos tributários pagos indevidamente, com impostos,
taxas e contribuições federais a serem recolhidos,
admitindo que os créditos pagos indevidamente se
jam acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa
do SELlC.

Quanto às alterações na legislação do imposto
de renda das pessoas físicas, cabe destacar que o
projeto:

- altera a tabela de incidência mensal do im
posto (art. 3º-), que deixará de ser atualizada pela va
riação da UFIR, mantidas as alíquotas de 15% e
35% e alterada a alíquota de 26,6%para 25%;

- autoriza a dedução, na determinação da
base de incidência mensal do imposto, das contribui
ções a entidades de previdência privada descontad~

pela fonte pagadora (art. 4S), bem corno autoriza a de
dução, na determinação da base de câlculo anual, d~
contribuições pag~ pela própria pessoa física;

- estabelece critério para conversão em reais
de rendimentos recebidos em moeda estrangeira
(arts. 51! e 6º-), com base na taxa de câmbio, para
compra de dólares norte-americanos, do último dia
útil da quinzena do mês anterior ao do pagamento
dos rendimentos;

- regulamenta a forma de apresentação da de
claração anual de rendimentos e estabelece a forma
de apuração da base de incidência anual do imposto
(arts. 7,Q e 8º-), mantendo, na essência, as regras já
existentes; mantêm-se as deduções admitidas na
determinação da base de cálculo anual, exceto ~
relativas a entidades filantrópicas; as doações aos
fundos controlados pelos Conselhos da Criança e do
Adolescentes deixam de ser computadas na deter
minação da base de cálculo do imposto, mas pas
sam a ser admitidas como dedução do imposto devi
do; o resultado da atividade rural continuará sendo
tributado (art.9º-) apenas na declaração anual;

- restabelece (art. 10) a possibilidade de os
contribuintes, com renda bruta anual de valor equi-

valente a cento e vinte por cento do limite superior
da faixa de rendimentos tributáveis à alíquota de
25%, utilizarem um desconto padronizado de vinte
por cento da renda bruta, em substituição às dedu
ções admitidas na declaração anual de rendimentos;
autoriza (art. 33) a dedução desse desconto padrão
já na declaração de rendimentos' referente ao ano
calendário de 1995;

- fixa a tabela anual em 'reais' (art. 11), cujos
valores representam os valores da tabela mensal, fi
xada no art.3º-, multiplicados por 12; determina a
aplicação de tabela proporcional (3rt. 15), nos casos
de encerramento de espólio e de saída definitiva do
território nacional;

- repete a relação das deduções que se admite
subtrair do imposto devido apurado na declaração
de rendimentos (art. 12), incluindo, como novidade,
a dedução das doações aos fundos controlados pe
los Conselhos da Criança e do Adolescente, regula
a forma de recolhimento do saldo do imposto a pa
gar (arts. 13 e 14), prevendo o acréscimo de juros
equivalentes à taxa do SELlC sobre as quotas a se
rem pagas após o mês da entrega da declaração;
estabelece (art. 16) o acréscimo de juros equivalen
tes à taxa do SELlC também sobre o saldo do im
posto a ser restituído apurado através da declaração
anual;

- reformula algumas regras (arts. 17 a 21) refe
rentes à apuração do resultado da atividade rural,
cabendo destacar a exigência de escrituração de li
vro caixa, para registro da apuração de resultados e a
conseqüente eliminação do método contábil de apura
ção (art. 18), sem prejuízo da possibilidade de com
pensação de prejuízos (art. 19); reduz, de 25% para
15%, a alíquota incidente sobre o resultado da ativida
de rural exercida por residente no exterior (art. 20);

- introduz alterações (arts. 22 a 24) na tributa
ção dos ganhos de capital das pessoas físicas; fixa
em reais (R$20.000,OO) o limite da isenção dos ga
nhos de capital na alienação dos chamados bens e
direitos de pequeno valor; fixa em R$150.000,OO o li
mite da isenção na alienação do chamado único
imóvel (art. 23); estabelece regra para definição do
ganho de capital de bens adquiridos por meio de ar
rendamento mercantil;

- disciplina (art. 25) a forma de apresentação
da declaração de bens, que acompanha a declara
ção anual de rendimentos; volta-se a exigir que os
bens e direitos sejam pormenorizadamente relacio
nados anualmente;

- trata, nos arts. 26 a 29, de algumas isenções
do imposto de renda das pessoas físicas; isenta (art.
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o projeto foi· encaminhado a Comissão de Fi
nanças e Tributação para exame dos seus aspectos
orçamentários e financeiros, bem como para análise
de mérito, dada a natureza da matéria. Todavia, an
tes da apresentação dõ Parecer junto à referida Co
missão Técnica, o projeto foi objeto de requerimen~

de urgência urgentíssima, devidamente aprovado,
razão pela qual estamos apresentando o Parecer
neste egrégio Plenário.

11 - Voto do Relator

Quanto aos aspectos orçamentários e financei
ros públicos, o projeto está compatível com as nor
mas que regulamentam a matéria, mesmo por que a
lei dele resultante só deverá produzir efeitos finan
ceiros a partir de 1º- de janeiro de 1996, em condiçõ
es de serem computados nas leis de natureza orça
mentária a serem aplicadas a partir de então.

Quanto ao mérito, consideramos o projeto,
como um todo, de boa qualidade. Entretanto, em ra
zão dos estudos a que procedemos, seja por iniciati
va própria, seja motivados pelas emendas ou suges
tões apresentadas, identificamos alguns pontos es
pecíficos que mereceram ser alterados, conforme
explanamos a seguir.

1) Art 3º- - Supressão da alíquota de 35%.
Em atendimento às Emendas 2 e 15, foi supri

mida a alíquota de 35%, incidente sobre a faixa de
rendimentos mensais de valores acima de

Número da Nome do Autor Dispositivo
Emenda Emendado

01/95 Jarbas lima art. 31

02195 Francisco Domelles art.3º-

03/95 Francisco Domelles art. 11
04/95 Francisco Domelles art. 32

05/95 Francisco Domelles art. 82-, inc. 11,

06/95 Francisco Domelles arl12e§ lrioo

07/95 Francisco Domelles at36,§§ 19,a3Q.

08/95 Francisco Domelles art. 29

09/95 Francisco Domelles art. 32.~ 1º-

26) as bolsas de estudo e de pesquisa caracteriza- Número da Nome do Autor Dispositivo
das como doação; isenta (art. 27) os rendimentos Emenda Emendado
decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalida- -1--!O~/9~5=~-+-F-ra-n-c-is-co-D-o-m-e-lIes--t-a-=rt::":. ''''"'37==~
de, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, .' ..
também quando pagos por entidades de previdência 11/95 Francisco Dornelles art. 37
privada; ratifica a isenção (art. 28) dos rendimentos 12/95 Arnaldo Faria de Sá art: 29
pagos a pessoa física, residente ou domiciliado no 13/95 José Janene art. g!!
exterior, por autarquias ou repartições do governo . , .
brasileiro situadas fora do território nacional e que 14/95 IIdemar Kussler arl3?-,§§ 1º-e2º-
correspondem a serviços prestados a esses órgãos; 15/95 IIdemar Kussler art; 3º-
condiciona (art. 29) a isenção que se dá aos provein- 16/9$ IIdamar KUs8ler art..4º-;inc. VI .
tos de aposentadÇ)ria e pensão, motivadas pe as
chamadas moléstias graves (tuberculose ativa, .es- 17/95 ,lldemar Kusslf?r art. 11
clerose múltipla, neoplasia maligna, etc), a que a 18/95 IIdemar Kussler art. 36
moléstia seja comprovada mediante laudo pericial 19/95 Basílio Villani art. 27
emitido por junta médica da União;

- submete à tributação (art. 30), nà fonte, os 20/95 Basílio Villani' art. 30
benefícios pagos pelas entidades de previdência pri- 21/95 Basílio Villani art. 18
vada, bem como as importâncias correspondentes 22/95 Sasmo Villani art. 4º-, § único
ao resgate de contribuições;

_ veda (art. 31) aos não-assalariados adedu- 23/95 Nelson Marquezelli art. 17
ção das despesas de arrendamento e, por outro ~2:...:4!.::.19~5"-.__L:-N~e~lso=n..:.:M~a::.:.ra::2:lu:::.:e=z:::::e=IIi_---l..::in,-"c=lu=i-=a::..:rt"",iia",,10_

lado, autoriza a dedução das despesas de locomo-
ção e transporte dos representantes comerciais au
tônomos;

- aperfeiçoa (art. 32) a conceituação de de
pendente, para efeito de dedução dos chamados en
cargos de família.

Emendas
Foram apresentadas 24 emendas ao projeto

sob deliberação, enquanto aguardava transcurso do
prazo de apresentação de emendas, junto à Comis
são de Finanças e Tributação, até a aprovação do
requerimento de urgência urgentíssima, que leva a
deliberação sobre a matéria diretamente a Plenário.
A seguir, quadro resumo das emendas:
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R$16.200,00, prevista no art. 3º-. A manutenção da conseqüência, ajusta-se também a redação do § 1º-,
alíquota de 35% tomou-se completamente inade- alínea e.
quaqa. . 5) Art. 8º-, inciso 11, alínea b'"'-' Despesas com

A tabela progressiva de incidência do Imposto instrução: aumento do limite e ampliaÇão do concei-
de Renda na fonte aplica':se quase que exclusiva- to das despesas dedutíveis.
mente' aos rÉmoimentos do trabalho (além dos a/u- 'Eleva-se, de R$1.500,00 para, R$1.700,00, o li-
guéis), e de ~~rma especial aos rendimentos do tra- njite pfiradedução'das despesas"oominstrução. Ad-
balho assalariado. ., mlte-se, também,' como dedutívàlsás despesas com

Os lucros" das pesSóàs jurídicaS, depois da edlJcação infantil (creches, jardins 'de infância e as-
aprov;:lção (19. Proje!O de, L~i nº- 913195, passarão a semel,hados). ,~ssas alterações decorrem do alto
ser' tribUtadós, pelo Imposto 'de Renda, a uma alí- custo das mensalidades escolares, I principalmente
quotámfudnia de 25% (15% + 10%), r~tirada que'iói' para as famílias'de classe niédia, que não têm outra
qualquer tributação sobre a sua distribuição. Com alternativa senão encaminhar seus filhos para esco-
isso, os lucros dos empresários são tributados em, las de rede particular; ante à deficiência de escolas
no máximo, 25%. Os relJdimentos de'aplicações fi- públicas~ O aumento' do limite, que 'obedece ao mes-
nanceiras são tributadospor a1íquotasproporcio"ais, mo critério adotado para atualização da tabela pro-
de 10% e15% (com a alteração preVista no Proieto gressiva, respeita o princípio da capacidade contri-
de Lei nº- 913/95). butiva.

Cabe lembrar, ainda,' que a man~enção de alí.:. 6) Art. 89., § ,1 º- - isenção dos rendimentos de
quotas elevadas torna menos pesado o risco da fuga aposenta.doriae pensão pagos a contribuintes com
à incidência do imposto e contribui para o des~í- mais de sessenta'e' cinco anos, por entidades de
mulo à intensificação do esforço prodUtivo. previdência privada.

2) Art. 49:, inciso VI - isenção dos rendimentos ,: Ern atenção à, Ehiendanº-5, assinala-se que a
de aposentadoria e pensão, quando pagos, a pes~ parcela isenta dos rendimentos de aposentadoria e
soas com mais dê sesSenta e cinc,o anos, por'enti- pensão,pagos a contribuintes com mais de sessenta

,dade de previdência privada. e cincá anos, inclusive quando pagos por entidade
Adapta-se o dispositivo à alteração que se pro- de previdência privada, não deve integrar a base de

põe no art. 28 do Substitutivo. . , cálculo do Imposto de Renda apurada na declaração
3) Art. 4º-, parágrafo único - contribuições a en- de rendimentos.

tidades de previdência privada feitas pelo próprio Onovo parágrafo adapta-se à alteração que se
contribuinte. faz no art. 28 do Substitutivo.

Em atendimento à Emenda nº- 22 dá-se nova 7) Art. 10 - desconto simplificado - extensão
redação ao parágrafo, para deixar bem 'claro que as pa~a o contribuint~ que aufere rendimentos tributá-
contribuições às entidades de previdência privada, vels de valor superIor a R$27.000,00.
feitas a ônus do contribuinte, mas não através da Com o intuito de facilitar as obrigações tributá-
fonte pagadora de seus rendimentos, serão deduzi- rias acessórias dos contribuintes que auferem rendi-
das apenas na determinação da base de cálculo mentos tributáveis próximos do limite de
apurada na declaração anual de ajuste. O procedi- R$27.000,OO, insere-se mais um parágrafo no con-
mento se justifica, pois, se hOlNesse a pretensão de texto do artigo, para lhes facultar a opção pelo das-
que a dedução fosse feita mensalmente, os contri- conto simplificado, desde que o valor do desconto
buintes deveriam entregar os comprovantes à fonte não ultrapasse a vinte por cento de R$27.000,OO
pagadora de seus rendimentos, as quais, por sua 8) Art. 11 - supressão da alíquota de 35% da
vez, deveriam instituir mecanismos burocráticos de tabela progressiva de incidência anual.
controle dessas contribuições. Em atendimento às Emendas nºs 3 a 17, supri-

4) Art.8º-, inciso 11, alínea a - dedução de pró- me-se da tabela progressiva anual a alíquota de
teses dentárias. 35%, para compatibilizá-Ia com idêntico procedimen-

Por sugestão do Deputado Luiz Carlos Hauly, to que se adota com relação à tabela progressiva de
explicitam-se como dedutíveis as despesas com pro- incidência mensal.
teses dentárias, pelas mesmas razões pelas quais 9) Art. 18 - forma simplificada de apuração do
são dedutíveis as despesas com' dentistas, bem resultado da atividade rural para os pequenos produ-
corno as despesas com as próteses ortopédicas. Em tores.
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Em atendimento à Emenda nº- 21, mantém-se v~lh.a para os bens e investimentos adquiridos a par-
no Substitutivo a forma simplificada de apuração do tirde 1996. Todavi.!:!, facl,Jlta-se, no § 6º-, que oS.con-
resultado da atividÇld~ rural, mediante simples prova tribuintes os declarem, somente os de valor igualou
documental, para·ps pequenos agricultores, que,au- superior a R$5.000,OO .~. ~$1.000,o.o.' já a partir da
firam receitas de até R$56.000,00 por ano. Por mais declaração referente ao ano-ealendáno de 1996.
simples que seja fi. escrituração do Livro Caixa, cer~ 13. Art. 25, § 6º- - declaração, d~ ,c(ívid.as. e ônus
tamente parecerá.atividade penosa para inúme.rol? re~is.

pequenos ~gricúltcires, que.em grande parte mal sa- Atendendo à sugestão do Deputado Luiz Car.,
bem ler e escr~~~r: 'Certamente, para esses cantn-' los Hauly, foi,aprimorad~, a redação do§ 5º- do art.
buintes, a exigência de registrar Livro Caixa con~is~-: ~5, de forma. a se explicitar que as :obrigações e
rã em necessidaq~ ,de contratação .deguarda livro Ô,r:I!JS. reais, que deverão constar .da declar.ação de
ou pessoa especialjzada para:fazê:.ro·, 'com dispên:" bens, são aqueles existentés no dia'31 de'dezembro
dios inúteis. . do ano-ealençlário.

Quando as microempresas são dispensadas ,14) Art.',28 (dispositivo novo) - isenção dos
até mesmo da, esc~i1;uração de um simples Liyro Cai- r~ndi.mentos ge.aposentadoria epensão quandopa-
xa, não se justifica. atribuir essa. ob~igação aos P!3;- g.oS.por entid~des de preyidência priv!ida. .
quenos agricultores. .:. Em atendimento à Emenda nº- 16, mantendo-se

10. Art. 21 - tributação do resultado da ativiefa- o mesmo limite da isenção atualmente .em vigor, es-
de rural exercid~, no exterior por residente no País. t~~d~.e aosrendimento~ prqvenientes da aposen-

Atualmente, embora o procedimento não esteja tac;iQria e pen~ão, quando pagos por entidade de
explicitamente regulado' na iegislação, o resultado p~evidência privada, a isenÇão que se concede aos
da atividade rural exercida no exterior, p,or residen- rendimentos .da. mesma natureza, quando pagos
tes no País, é apurado segundo as mesmal? regras p~la Previdência ·Social.
aplicáveis à apuração do' resultado da atividade A alteraÇão beneficia contribuintes, com mais
exercida no País, como se depreende do art 76 do, de sessenta e cinco anos, que recebem aposentado-
Regulamento do Imposto de Renda. A versão origi- ria 'ou complementação de aposentadoria de entida-
nal do projeto de .Iei propunha que os rendimentos des de previdência privada. Pela legislação em vi-
da atividade rural exercida no exterior fosse tributa- gor, mesmo quando a aposentadoria ou pensão
da na medida em que os rendimentos produzidos paga pela Previdência Social é inferior ao limite da
fossem remetidos para o Brasil (isto é, ao longo dos isenção prevista, não se pode computar a comple-
vários meses do ano, como se depreende do art. 6º- mentação paga por entidade de previdência privada
do projeto). Mantém-se, pois, o tratamento atual, ex- como parcela isenta. A discriminação de tratamento
plicitando a regra no art. 21 do Substitutivo. não mais se justifica, na medida em que deixa de

11. Art. 23 - isenção do ganho de capital obti- haver diferenciação seja na dedução das contribui-
do na alienação do único imóvel. ções às entidades de previdência privada, seja na

Mantém-se, no Substitutivo, um limite para tributação dos benefícios delas recebidos.
essa iSénção, equivalente ao limite que prevalecia 15) Art. 30 (art. 29 do projeto original) - isen-
em UFIR, assim como ocorreu com o limite de isen- ção dos rendimentos de aposentadoria e pensão,
ção do ganho de capital obtido na alienação de bens em razão de moléstia grave.
de pequeno valor (art. 22). Observa-,se que o limite Pela legislação em vigor, o reconhecimento da
para a isenção sobre os bens de pequeno valor é isenção dos rendimentos de aposentadoria e pen-
mensal, enquanto o limite para o único imóvel é são, do contribuinte portador das moléstias graves
qüinqüenal. É válido, pois, mantê-,Io em definidas em lei, é condicionada à comprovação da
R$440.000,00. doença por meio de parecer ou laudo técnico emiti-

12. Art. 25, incisos 11 e IV e § 6º- - declaração do por dois médicos especialistas na área respectiva
de bens. ou por entidade médica oficial da União, conforme

Com o propósito de não estabelecer regras consta do § 3º- do art. 40 do Regulamento do Impos-
com efeito retroativo, por sugestão da própria Secra-, to de Renda.
taria da Receita Federal, altera-se a redação dos in- Ocorre que, na concessão da ~sentadoria

cisos 11 e IV do art. 25, de forma que a obrigatorieda- em razão das referidas moléstias, para os funcioná-
de de declarar os bens e investimentos neles descri- rios públicos federais e para os trabalhadores sujei-
tos, de R$5.000,00 e R$1.000,00, respectivamente, tos à previdência do INSS (isto é, na absoluta maio-
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ria dos casos),õ laudo de reconhecimento da doen- se como estímulo ao aumento da produtividade, é
çaé forriecido por entidade 'médica oficial da União.' compatível com o tratamento que se dispensa à dis-
Todavia; quando a isenção é pleiteada após a 'pes- tribuição de lucros e dividendos.
soa já estar aposentada, o laudo pericial pode ser 18) Art. ~2 (dispositivo novo) ..,. Seguros pagos
fomecido por dois médicos especialistas na área por entidades de previdência privada~

respectiva, quando" nem sempre, segundo informa~ Mantém-se a isenção sebre os'seguros pagos
ções da Secretaria da Receita Federal, são observa..: por entidades de previdência privada decorrentes de
dos. os mesmos critérios da entidade médica oficial morte'ou invalidez permanente do participante, me-:
da União. diante a inclusão de novo artigo no contexto do

. Assim, para evitar privilégios indevidos que po- Substitutivo, dando nova redação ao inciso VII do
dem ocorrer, o projeto de lei, na versão original,. pro- art. '()Q. da Lei nº- 7.713/88. Pela' nova redação a
punha que' o laudo periciaHosse emitido, sempre (in- esse dispositivo, exclui-se da isenção os rendi-
clusive quando o pleito da, isenção ocorresse após mentos pagos a título de renda periódica, em con-
a apósentadoria) , por junta médica oficial· da. sonância com idêntico tratamento que se dá aos
União; Trata-se de mudanÇa que tem procedência; rendimentos de aposentadoria recebidos de previ-
Todavia, a exigência., em. qualquer caso, de laudo dência oficial.
emitido. por .junta médica oficial da União poderia Em conseqüência, elimina-se a revogação do
dificultar a vida de contribuintes que se localizem referido inciso VII, na cláusula revogatória do Substi-
em áreas geográficas mais pobres e distantes dos tutivo. O seguro de vida, no Bra$i1, bem como o se-
centros'maiores. gui'o por invalidez permanente está disseminado nas

Para evitar transtornos desneéessários, altera- camadas sociais de menores rendas. São seguros
se a redação do dispositivo, exigindo-se laudo peri- que garantem pequenos capitais. Seria inoportuno
cial emitido por serviço médico oficial- da União, dos abOlir antiga isenção do Imposto de Renda, passan-
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A re- do a tributar importâncias de 10, 20 ou 30 mil reais,
dação proposta no Substitutivo objetiva também faci- com freqüência divididos entre dois ou mais depend-
Iitar a vida de funcionários públicos estaduais e mu- entes do segurado.
nicipais, de Estados e Municípios que mantêm' servi~ 19) Art. 33 (art. 30 do projeto original) - entida-
ço próprio de previdência social. des 'de previdência privada - tributação dos benefí-

16) Art. 30 (art. 29 do projeto original), § 2Q - cios.
moléstia grave qu~ justifica isenção- de Imposto de Em atendimento à Emenda nº- 20, altera-se o
Renda. art. 30 do projeto original (art. 33 do Substitutivo),

Em atendimento à Emenda nº- 12, inclui-se para ressalvar que a tributação dos benefícios pagos
novo parágrafo no contexto do artigo, com o objetivo pelas entidades de previdência privada, correspon-
de incluir a doença fibrose cística (mucoviscidose) dentes-às contribuições efetuadas de janeiro de
no rol das doenças que habilitam o paciente ao plei- 1989 a dezembro de 1995, ficarão excluídos da tri-
to da isenção dos respectivos rendimentos de apo- butação.
sentadoria ou pensão. Pelas,. informações obtidas Justifica-se a discriminação de tratamento, ten-
junto à área especializada da Assessoria Legislativa do em vista que as contribuições efetuadas no perío-
da Câmara dos Deputados, a moléstia apresenta ca- do mencionado não são dedutíveis na determinação
racterísticas graves, que provocam alteração lenta e da base de cálculo do Imposto de Renda das pes-
progressiva do metabolismo digestivo, respiratório e soas físicas. Em conseqüência, não se justifica tribu-
circulatório, ocasionando o óbito do paciente. O cus- tar os benefícios correspondentes. Vice-versa, com
to de manutenção da sobrevida é altíssimo, o que relação às demais contribuições.
justifica a isenção dos rendimentos de aposentado- 20) Art. 35 (art. 32 do projeto original) _ inciso
ria ou pensão.

17) Art. 31 (dispositivo novo) - isenção das 11 - relação de dependentes.
participações nos lucros. Aprimora-se a redação do dispositivo.

Isentam-se, no Substitutivo, os rendimentos re- 21) Art. 35 (art. 32 no projeto original) - § 1Q -

cabidos por pessoas físicas, de pessoas jurídicas relação de dependentes.
com as quais mantenham relação de vínculo empre- Em atendimento à Emenda nº- 9, o Substitutivo
gatício, a título de participação' nos lucros ou resulta- ressalva que poderão continuar sendo considerados
dos da pessoa jurídica. Além de a medida justificar- como dependentes, para efeitos fiscais, filhos e en-



Dezembro de 1995 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta~feira 6 08007

teados, bem como netos ou bisnetos quando de
pendentes, maiores de 21 anos, até 24 anos, desde
que estejam cursando escola técnica de segundo
grau. Pela legi~Jação ~Ú:Jal,só se admite esse trata
mento, quando os dependentes estejam cursando
estabelecimento de ensino superior.

Nas camadas menos protegidas da população
brasileira, o acesso ao curso superior é penoso ,e
muito raro. Os jàvens 'de famnias mais pobres com
freqüência encontram-se cursando escolas técnicas
de segundo grau, depois de completarem 21 ~no~.

Nesse caso, naç:l~, mais justo do .quepermitir que o
contribuinte considere como d~pendente o jovem
nesta situação.

22) Art. 38 (art. 35 do projeto original) -supr~
são dos §§ 3Qe4º-'

Os §§ 3Q e 4º- do art. 35 do projeto original fo
ram suprimidos no Substitutivo, por se tratar de nor
mas que já existem na legislação em vigor, como se
constata no art. 41 da Le! nº- E;).830/80, que trata da
cobrança executwafiscal. .

23) Art. 39 (art. 36 do projeto original) - utiliza
ção do saldo de imposto a restituir para compensar
imposto que o contribuinte tenha que pagar.

Em atendimento à Emenda nº- 7, inserem-se
três parágrafos no contexto do art. 38, para autorizar
o contribuinte, com direito a restituição do Imposto
de Renda, a utilizar o valor da restituição para com
pensar Imposto de Renda que tenha a pagar, a par
tir do décimo mês após a entrega da declaração em
que apurou o saldo do imposto a restituir.

A compensação, no entanto, só poderá ser efe
tivada após comunicação prévia à Secretaria da Re
ceita Federal e desde que a Secretaria da Receita
Federal deixe de informar ao contribuinte que sua
declaração contém irregularidade que esteja sendo
objeto de verificação fiscal.

Com essa alteração, dá-se ao contribuinte ins
trumento de ação contra atrasos injustificáveis e pro
longados, do Poder Executivo, nos procedimentos
de devolução das importâncias recolhidas a maior;
mas, ao mesmo tempo, veda-se ao contribuinte, que
cometa irregularidades de que resultem atraso no
processamento da declaração, valer-se do expe
diente da compensação.

A exigência de que os créditos a serem com
pensados tenham a mesma destinação constitucio
nal, além da exigência atual de serem da mesma es
pécie, deverá aplicar-se somente em situações mui
to remotas, visto que a exigência atual de os crédi
tos serem da mesma espécie já os condiciona, na
quase totalidade dos casos, a terem a mesma desti-

nação constitucional. Seja como for,a nova éxigên
cia é pertinente, para evitar que uma o~ ,outra enti
dade da federação, algum programa específiCÇ), ,ou.
algum órgão oficial, titulares, de verbas com destina- ,
ção,constitucional específica, possam vir a ser preju-.
dicados por processos de compensação ~d<?taçlos

por contribuintes.
.. 24) Art. 40 (dispositivo novo) ~ base de cálclT .

lo mensal das empresas prestadoras de serviços,
em geral, com receita .. bruta anual de até
R$120.000,OO.

. Reduz-se, de 32% para ~ 5%, o percentual apli-: '
cável sobre a receita bruta mensal das empresas '
prestadoras de serviços em geral, destinado à deter
minação do lucro presumido.mensal. A·medida visa
retificar distorção provocada.'no, Projeto· de Lei nº
913/95, que resulta em acréscimo de carga tributária .
para esse pequeno grupo de empresas. A medida
não atinge as empresas prestadoras de serviços de
profissões legalmente regulamentadas' (sociedades ..
civis-de profissionais liberais)...

25) Art. 41 (art. 37 no projeto original) - tributa
ção das sociedades civis de profissionais liberais.

Altera-se a redação do art. 37 do projeto origi
nai, retirando-sê a revogação que constava na ver
são original do projeto referente aos arts. 12. a 4º- do
Decreto-Lei nº- 2.397, de 21 de dezembro de 1987,
os quais prevêem regime especial de tributação para
os lUCros de sociedades civis.

A forma especial de tributação prevista nos pri
meiros quatro artigos do referido Decreto-Lei nº
2.397, de 1987, tem se mostrado bastante adequada
pára tributar as sociedades de pessoas, principal
mente aquelas sociedades em que a distribuição de
lucros é feita mais em função dos serviços que cada
sócio amealha para a sociedade, do que em função
da proporção do capital de cada um.

Além disso, com a eliminação da alíquota de
35%, incidente sobre os rendimentos das pessoas fí
sicas, a tributação pelo regime do Decreto-Lei nº
2.397/87 pode assegurar algumas vantagens para
os sócios cuja fonte de renda consista nos lucros ad
vindos da sociedade civil, na medida em que pode
rão valer-se das deduções previstas em lei, para de
terminar o montante do imposto a pagar como pes
soas físicas. Eliminando-se o regime especial do re
ferido decreto-lei, os rendimentos desses sócios se
resumiriam a dividendos recebidos. Como, pelas re
gras constantes do Projeto de Leioº- 913195, já apro
vado na Câmara dos Deputados, os dividendos dis
tribuídos serão isentos; os sócios beneficiários, que
têm na sociedade civil sua única fonte de renda, fi-
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cariam sem condições de aproveitar as deduções a Parágrafo único. O imposto de que trata este
que têm direito. artigo será calculado sobre os rendimentos efetiva-

Nessas condições, mostra-se conveniente a mente recebidos em cada mês.
manutenção da forma especial de tributação prevista Art. 4Q Na determinação da base de cálculo su-
no Decreto-lei nQ 2.397/87, não devendo, pois, ser jeita à incidência mensal do Imposto de Renda po-
revogados os seus arts. 1Q a 4º- derão ser deduzidas:

Feitas essas considerações, observa-se que fo- I - a soma dos valores referidos no art. 6º-, da
ram acolhidas, nos termos do Substitutivo, as seguin- lei nQ 8.134, de 27 de dezembro de 1990;
tes emendas apresentadas junto à Comissão de Fi- 11 _ as importâncias pagas a título de pensão
nanças e Tributação: 02, 03, 05, 07, 09, 12, 15, 16, alimentícia em face das normas do Direito de Famí-
17, 20, 21, 22. As demais emendas foram rejeitadas, lia quando em cumprimento de decisão ou acordo
a saber: 01, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 23, 24. judicial, inclusive a prestação de alimentos provisio-

Pelas razões expostas, votamos pela adequa- nais;
ção do Projeto de lei nQ 1.236, de 1995, quanto aos 111 _ a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) por
aspectos orçamentário e financeiro públicos, e, dependente;
quanto ao mérito, votamos pela sua aprovação, nos
termos do Substitutivo em anexo. IV - as contribuições para a Previdência Social

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1995. _ da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios;

Deputado Antonio Kandir, Relator. V _ as contribuições parsas entidades de pre-
PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS vidência privada domiciliada no País, cujo ônus te-

SUBSTITUTIVO AO POOJETQ DE LEI N11.236, DE 1995 nha sido do contribuinte, destinadas a custear bene-
Altera a legislação do Imposto de fícios complementares assemelhados aos da Previ-

Renda das pessoas ffsicas e dá outras dência Social;
providências. VI - a quantia de R$ 900,00 (novecentos

O Congresso Nacional decreta: reais), correspondente à párcela isenta dos rendi
mentos provenientes de aposentadoria e pensão,

CAPíTULO I transferência para a reserva remunerada ou reforma,
Disposições Preliminares pagos pela Previdência Social da União, dos Esta-

Art. 1Q A partir de 1Q de janeiro de 1996 o Im- dos, do Distrito Federal e dos Municípios, por qual-
posto de Renda das pessoas físicas será determina- quer pessoa jurídica de direito público interno, ou
do segundo as normas da legislação vigente, com por entidade de previdência privada, a partir do mês
as alterações desta lei. em que o contribuinte completar sessenta e cinco

Art. 2Q Os valores expressos em UFIR na legis- anos de idade.
lação do Imposto de Renda das pessoas físicas fi- Parágrafo único. A dedução permitida pelo inci-
cam convertidos em Reais, tomando-se por base o so V aplica-se exclusivamente à base de cálculo re-
valor da UFIR vigente em 1Q de janeiro de 1996. lativa a rendimentos do trabalho com vínculo empre-

CAPíTULO 11 gatício ou de administradores, assegurada, nos de-
Da Incidência Mensal do Imposto mais casos, a dedução dos valores pagos a esse tí

tulo, por ocasião da apuração da base de cálculo do
Art. 3º- O Imposto de Renda incidente sobre os imposto devido no ano-calendário, conforme dispos-

rendimentos de que tratam os arts. 7Q
, SQ e 12 da lei tona alínea e, do inciso 11, do art. SQ desta lei.

nQ 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será calcula- Art. SQ As pessoas ffsicas residentes ou domici-
do de acordo com a seguinte tabela progressiva em Iiadas no Brasil que recebam rendimentos de traba-
Reais: lho assalariado, em moeda estrangeira, de autar

quias ou repartições do Governo brasileiro, situadas
no exterior, estão sujeitas ao Impo~to de Renda na
fonte incidente sobre a base de cálculo de que trata
o art.4º-, mediante utilização da tabela progressiva
de que trata o art. 3º-.

§ 1Q Os rendimentos em moeda estrangeira se
rão convertidos em Reais, mediante utilização do va-



Art. 72. A pessoa física deverá apurar o saldo
em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser resti
tuído, relativamente aos rendimentos percebidos no
ano-calendário, e apresentar anualmente, até o últi
mo dia útil do mês de abril do ano-calendário subse
qüente, declaração de rendimentos em modelo apro
vado pela Secretaria da Receita Federal.

§ 12. O prazo de que trata este artigo aplica-se
inclusive à d~laração de rendimentos relativa ao
exercício de 1996, ano-ealendário de 1995.

§2º- Ficam dispensadas da apresentação de
declaração:

a) as pessoas físicas cujos rendimentos tributá
veis, exceto os tributados exclusivamente na tonte e
os sujeitos à tributação definitiva, sejam iguais ou in
feriores a R$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais),
desde que não enquadradas em outras condições
de obrigatoriedade de sua apresentação;

b) outras pessoas físicas declaradas em ato do
Ministro da Fazenda, cuja qualificação fiscal assegu
re a preservação dos controles fiscais pela adminis
tração tributária.

§ 3º- Fica o Ministro da Fazenda autorizado a
prorrogar o prazo para a apresentação da declara
ção, dentro do exercício financeiro.
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lar do dólar dos Estados Unidos da América fixado § 4º- Homologada a partilha ou feita a adjudica-
para compra pelo Banco Central do Brasil para o ú/- ção dos bens, deverá ser apresentada pelo inventa-
timo dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao riante, dentro de trinta dias contados da data em que
do pagamento do rendimento. transitar em julgado a sentença respectiva, declaração

§ 2º- As deduções de que tratam os incisos 11, IV dos rendimentos correspondentes ao período de 1º- de
e V do art. 4º- serão convertidas em Reais, mediante janeiro até a data da homologação ou adjudicação.
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da § 5º- Se a homologação ou adjudicação ocorrer
América fixado para venda pelo Banco Central do Bra- antes do prazo anualmente fixado para a entrega
sil para o último dia útil da primeira quinzena do mês das declarações de rendimentos, juntamente com a
anterior ao do pagamento do rendimento. declaração referida no parágrafo anterior deverá ser

§ 3º- As pessoas físicas computarão, na deter- entregue a declaração dos rendimentos correspon-
minação da base de cálculo de que trata o art. 4º- e dente ao ano-calendário anterior.
na declaração de rendimentos, 25% do total dos ren- Art. 8º- A base de cálculo do imposto devido no
dimentos do trabalho assalariado recebidos nas con- ano-calendário será a diferença entre as somas:
dições referidas neste artigo. I - de todos os rendimentos percebidos duran-

Art. 6Q Os rendimentos recebidos de fontes si- te o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tribu-
tuadas no exterior, sujeitos à tributação no Brasil, táveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
bem como o imposto pago no exterior, serão con- sujeitos à tributação definitiva;
vertidos em Reais mediante utilização do valor do 11 - das deduções relativas:
dólar dos Estados Unidos da América fixado para a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá-
compra pelo Banco Central do Brasil para o último rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
recebimento do rendimento. bem como as despesas com exames laboratoriais,

CAPíTULO 111 serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próte-
Da Declaraçao de Rendimentos ses ortopédicas e dentárias;

b) a pagamentos efetuados a creches, jardins
de infância e assemelhados, bem como a estabele
cimentos de ensino relativamente à educação infantil
e à educação regular de 1º-, 2º- e 3º- graus do contri
buinte e de seus dependentes, até o limite anual in
dividuai de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais);

c) à quantia de R$1.0aO,00 (um mil e oitenta
reais) por dependente;

d) às contribuições para a Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios;

e) às contribuições para as entidades de previ
dência privada domiciliadas no País, cujo ônus te
nha sido do contribuinte, destinadas a custear bene
fícios complementares assemelhados aos da Previ
dência Social;

f) às importâncias pagas a título de pensão ali
mentícia em face das normas do Direito de Família
quaOdo em cumprimento de decisão judicial ou acor
do homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais;

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa,
prevista nos incisos I a 111, do art. 6Q, da lei nº- 8.134,
de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho
não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titula
res de serviços notariais e de registro.



Art 12. Do imposto apurado na forma do artigo
anterior, poderão ser deduzidos:

I - as contribuições feitas aos fundos controla
dos pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacio
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

\I - as contribuições efetivamente realizadas
em favor de projetos culturais, aprovados na forma
da regulamentação do Programa Nacional de Apoio
à Cultura - PRONAC, instituído pelo art 1Q., da Lei
nº- 8.313, de 23 de dezembro de 1991 ;

111 - os investimentos feitos a título de incentivo
às atividades audiovisuais, na forma e condições
previstas nos arts. 1Q. e 4º-, da Lei nº- 8.685, de 20 de
julho de 1993;

IV - imposto retido na fonte ou o pago, inclusi
ve a título de recolhimento complementar, corres
pondente aos rendimentos incluídos na base de cãl
culo;

V - o imposto pago no exterior de acordo com
o previsto no art.5º-, da Lei nº- 4.862, de 29 de no
vembro de 1965.

Parãgrafo único. A soma das deduções a que
.se referem os incisos I a 111 não poderã reduzir o im
posto devido em mais de doze por cento.
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§ 1Q. A quantia correspondente à parcela isenta desconto simplificado, que consistirã em dedução de
dos rendimentos provenip,ntes de aposentadoria e vinte por cento sobre esses rendimentos, na. Decla-
pensão, transferência para a reserva remunerada ou ração de Ajuste Anual, independentemente de com-
reforma, pagos pela Previdência Social da União, provação e de indicação da espécie de despesa.
dos Estados; do Distritc Federal e dos Municípios, § 1Q. O desconto simplificado' a que se refere
por qualquer pessoa jurídica de direito público inter- este artigo substituLtodas as deduções admitidas na
no, ou por entidade de previdência privada, repre- legislação.
sentadà' pela 'sóma' dos valores mensais computa- § 2Q. O valor- deduzido, não ,ppderã ser utilizado
dos apartir do mês 'em que O' contribuinte completar para comprovação de acréscimo patrimonial,' sendo
sessenta e cinco anos' 'deidade, não 'integrarã a considerado rendimento consumido.
soma de quê trata o inciso I. § 3º- O contribuinte que no ano-calendãrio te-

§ 2Q. O disposto na a1fnea a, do inciso 11: nha auferido rendimentos· tributãveis em valor supe-
a)' aplica-'se, também, aos pagamentos efetua- rior a R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) poderã

dos a empresas domiciliadas no País, destinados à também utilizar o desconto simplificado a que se re-
cobertura de d.espesas cóm hospitalização, médicas fere apte artigo, nas mesmas condições nele previs-
e odontológicas, bem como a entidades que assegu- tas; desde que o valor do desconto não ultrapa~ea

rem direito' deater'ldimento ou ressarcimento de des-' R$5.40à,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
pesas da mesma natureza, Art 11. O Imposto de Renda devido na decla-

b) restringe-se aos pagamentos efetuados pelo ração serã calculado mediante utilização da seguin~
contribuinte; relativos aop'róprio tratamento e ao de'.laLt!:JhLl:1l.C01 !:J:a-,'__--'- --.. ..- ..:..,

seus dependentes; Base de Cálculo AlfCJ101a ParoeIa a dec1IzIr
c) limita-se a pagamentos especificados e ~E;nm!JR$8!. _1_~o/c~o:....·~cb~~~!l!em!nBR$!l.

comprovados, com indicação do nome, endereço até 10.800,00
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas a:::inaoo101m,OOalé21,fOO,oo 15 162000
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contri- . ,
buintes - CGC de quem os recebeu, podendà, __------'a=c=im=a;...;de~2'_'_1.'_'_6-"-00"_'_00~L..._,-=2:.::.5--'---3::..;;..:....78=--.;0::...l.0=--.;O"-'--"'--'
na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pa
gamento;

d) não se aplica às despesas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por con
trato de seguro;

e) no caso de despesas com aparelhos ortopé
dicos e próteses ortopédicas e dentãrias, exige-se a
comprovação com receituãrio médico e nota fiscal
em nome do beneficiãrio.

§ 3º- As despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, poderão ser de
duzidas pelo alimentante na determinação da base
de' cãlculo do Imposto de Renda na declaração ob
servado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto no inciso 11, alínea b, deste artigo.

Art 9º- O resultado da atividade rural, apurado
na forma da Lei n2- 8.023, de 12 de abril de 1990,
com as alterações posteriores, quando positivo, iote
grarã a base de cãlculo do iJl1>OSto definida nO art. 82-.

Art 10. O contribuinte que no ano-calendário ti
ver auferido rendimentos tributãveis até o limite de
R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) poderã optar por



§ 3º- Aos contribuintes que tenham auferido re
ceitas anuais até o valor de R$56.000,OO, faculta-se
apurar o resultado da exploração da atividade rural,
mediante prova documental, dispensado o registro
do Livro Caixa.

Art 19. O resultado positivo obtido na explora
ção da atividade rural pela pessoa física poderá ser
compensado com prejuízos apurados em anos-ea
lendário anteriores.

Parágrafo único. A pessoa física fica obrigada
à conservação e guarda do Livro Caixa e dos docu
mentos fiscais que demonstram a apuração do pre
juízo a compensar.

Art 20. O resultado decorrente da atividade ru
ral, exercida no Brasil por residente ou domiciliado
no exterior, apurado por ocasião do encerramento
do ano-ealendário, constituirá a base de cálculo do
imposto e será tributado à alíquota de quinze por
cento.

CAPíTULO IV

TributaçAo da Atividade Rural

Art 17. O art. 2!l da Lei rt!l8.023, de 12 de abril
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 2Q .
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Art. 13. O montante determinado na forma do V - a transformação de produtos de-
artigo anterior constituirá, se positivo, saldo do im- correri~es da àtividade rural, sem que sejam
posto a pagar e, se negativo, valor,a ser restituído. alteradas a compo~ição e as. características

Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do do produto in natura, feita pelo próprio agri-
imposto deverá ser pago até o último dia útil do cultor ou criador, com equipamentos e uten-
mês fixadopara'a entrega da declaração de rendi- síliO$ usualmente empregados nas ativida.,.
mentos. des rurais, utilizando exclusivamente matê,
, . Art 14. Aopção do contribuinte, o saldo do im- ri~-prima prodL!zic;la ~aáreà ruràl, exp~o~ada,

posto apagarpoderá ser parceladoém até seis quo- tais como ~ pasteurlza~o e o acondlclona-
tas iguais, mensais e sucessivas, observado o se- mení? do leite" ~em assim o mel e o suco de
guinte: laranja, acondICionados em embalagem de

I ..,. nenhuma' quota será inferior a R$50,OO(cin- apresentação. ,,' ..; .'
qÜ8nta reais) e o imposto de, valor inferior a Parágraf~ umco. C? dl~posto n~ste arti-
R$100,OO (cem reais) será pagode uma só veZ" go, nã? se aplica à mera, Intermediação de

., , . ' ammals e de produtos agncolas.
11- a primeira quota deverá ser paga no mês fi- . . '.'

xado para a entrega da declaração de rendimentos; Art 18..0 resultado da exploração da atividade
111 - as demais quotas, acrescidas de juros rural ap~rado pelas pessoas físicas, a ~artir do ano-

equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial calendáno ,de 199.6, será apurado mediante escritu-
de Liquidação e de Custódia'- SELlC para títulos fe- ração do Livro Caixa, que ~ever~ abra~ger as recei-
derais, acumulada mensalmente, calculados a partir t~s~ as despesas ,de custeio, ~s, investimentos e de-
da data prevista para a entrega da declaração de mais valores que Integram a atividade.
rendimentos até o mês anterior ao do pagamento e § 1!l O contribuinte deverá comprovar a veraci-
de 1% no mês do pagamento, vencerão no último dade das receitas e das despesas escrituradas no
dia útil de cada mês. Livro Caixa, mediante documentação idônea que

IV - é facultado ao contribuinte antecipar, total identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a
ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das dat~ da ~peração,a qual será mantida em seu poder
quotas. à dispOSição da fiscalização, enquanto não oeprrer a

Art 15. Nos casos de encerramento de espólio decadência ou prescrição.
e de saída definitiva do território nacional, o Imposto , §~!l A fal~ da escrituração prevista neste arti-
de Renda devido será calculado mediante a utiliza- go Implicará arbitramento da base de cálculo à razão
ção dos valores da tabela progressiva anual de que ~e vinte por cento da receita bruta do ano-calendá-
trata o art 11, calculados proporcionalmente ao nú- no.
mero de meses do período abrangido pela tributação
no ano-ealendário..

Art 16. O valor da restituição do Imposto de
Renda da pessoa física, apurado em declaração de
rendimentos, será acrescido de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELlC para títulos federais, acumula
da mensalmente, calculados a partir da data prevista
para a entrega da declaração de rendimentos até o
mês anterior ao da liberação da restituição e de 1%
no mês em que o recurso for colocado no banco à
disposição do contribuinte.



CAPfTULOVI
Da Declaração de Bens e Direitos

Art. 25. Como parte integrante da declaração
de rendimentos, a pessoa física apresentará relação

CAPfTULOV

Tributação dos Ganhos de Capital
das Pessoas Ffsicas

Art. 22. Fica isento do Imposto de Renda o ga
nho de capital auferido na alienação de bens e direi
tos de pequeno valor, cujo preço unitário de aliena
ção, no mês em que esta se realizar, seja igualou
inferior a R$20.000,OO (vinte mil reais).

Parágrafo úniro. No caso de alienação de di
versos bens' ou direitos da mesma natureza, será
considerado, para os efeitos deste artigo, o valor do
conjunto dos bens alienados no mês.

Art. 23. Fica isento do Imposto de Renda o ga
nho de capital auferido na alienação do único imóvel
que o titular possua, cujo valor de alienação seja de
até R$440.000,OO (quatrocentos e quarenta mil
reais), desde que não tenha sido realizada qualquer
outra alienação nos últimos cinco anos.

Art. 24. Na apuração do ganho de capital de
bens adquiridos por meio de arrendamento mercan
til, será consiqerado custo de aquisição o valor resi
dual do bem acrescido dos valores pagos a título de
arrendamento.
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§ 1Q. Na hipótese de que trata este artigo, a pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos
apuração do resultado deverá ser feita por procura- que, no País ou no exterior, constituam o seu patri-
d?r, a quem compete reter e recolher o imposto de- mônio e o de seus dependentes, em 31 de dezem-
vida, não sendo, permitidas a opção pelo arbitramen., bro do ano-calendário, bem corno os bens e direitos
to de vinte por cento da receita bruta e a compensa- adquiridos e alienados no próprio ano.
ção de pr~juí~.os apurados. " § 1Q. Devem ser declarados:

§ ,2º- 9 im~ostoapuraélo deverá ser pago na I - os berisirtlóveis, os veículos' automotores,
datada 0ocorrênCla do fato !J!3rador. , , as embarcações e 'as 'aeronaves, independente.-

§ 3º', Qco,rrendo· r~messa de lucros antes do mente do valor de aquisição' '
encerrame,nto do ano-calendário, o imposto.deverá 11- os demais bens mÓveis, tais como antigOi-
ser ~eco,lhldo na I;l~() so.bre o valor remetido por dades, obras de arte, objetos de uso pessoal e uten-
ocasl~? do !3,ven.t9~ eX,ceto no casa de devoluÇ.ão silios, adquiridos a partir do ano-caléndário de 1996,
de capital. " , ' I d "çã 'tá ' ,.'. cUJo va ar e aqulsl o Uni no seja Igualou superior

Art. 21. O resultado,da atividade rural exercida a R$5.000 00 (cinco mil reais)'
no exterior, por residentes e domiciliados no Brasil, ,'. .' " ' , ,
convertido em reais mediante utilização do valor do . 111- os saldos d,e, ap!lcações:fin~~ceIJas e de
dólar dos Estados Unidqsda América fixado para cónta corrente bancána cUJo' ~alor mdlVldual, em 31
compra pelo Banco Central do Brasil, para o último de deze~b~o do ano-calendáno, exceda a R$100,00

dia do ano-calendário a que se refere o resultado, (cem reats), " , , ,
sujeita'-se aomesrno tratamento tributário previsto , W- os mvestim?ntos em partic~pações socletá-
~o art. SQ, vedada a compensação de resultado posi- nas, em ações n~gocladas ?U não e'!1, bolsa de ~alo-
tlvo obtido no exterior, com resultado negativo obtido res e em our~, ativo-finan~lro, adqUlndos ~partir do
no País, ano-calendáno de 1996, cUJo valor de aqUISiçãO uni

tário seja igual ou superior a R$1.000,OO (um mil
reais).

§ 2Q. Os bens serão declarados discriminada
mente pelos valores de aquisição em Reais, cOns
tantes dos respectivos instrumentos de transferência
de propriedade ou da nota fiscal.

§ 3º' Os bens existentes no exterior devem ser
declarados pelos valores de aquisição constantes
dos respectivos instrumentos de transferência de pro
priedade, segundo a moeda do país em que estiverem
situados, ronvertidos em Reais pela rotação cambial
de venda do dia da transmissão da propriedade.

§ 4º- Os depósitos mantidos em bancos no
exterior devem ser relacionados pelo valor do sal
do desses depósitos em moeda estrangeira con
vertido em Reais pela cotação cambial de compra
em 31 de dezembro do ano-calendário, sendo
isento o acréscimo patrimonial decorrente de va
riação cambial.

§ 5!l Na declaração de bens e direitos, também
deverão ser consignados os ônus reais e obrigações
da pessoa física e de seus dependentes, em 31 de
dezembro do ano-calendário, cujo valor seja supe
rior a R$5.000,OO (cinco mil reais).

§ 6º- O disposto nos incisos 11 e IV, do § 1º- po
derá ser observado na declaração de bens referente
ao ano-ealendário de 1995, rom relação aos bens
móveis e aos investimentos adquiridos anteriormen
te a 1996.
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CAPrTULO VII
DiSposições Gerais,

Art. 26. Ficam isentas do Imposto de Renda as
bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas
como doação, quando recebidas exclusivamente
para proceder a~tudos ou p~uisas e desde que
os resultados dessas atividad~ ,não representem
vantagem para o doador, nem importem contrapres
tação de serviços.

Art. 27. O art. 48, da Lei nº- 8.541 , de 23 de de
zembro de 1992, passa a vigorar coma seguinte re
dação:

Art. 48. Ficam isentos do Impàsto de
Renda' .os rendimentos' percebidos pelas
pessoas físicas decorrentes de seguro..de
semprego, auxílio-natalidade", auxílio
doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente,
pagos, pela previdência o~icial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios e pelas entidades de previdência
privada.

Art. 28. O inciso XV do art. ()Q. da Lei nº- 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a
seguinte redação: '

XV - os rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para
a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito públi
co interno, ou por entidade de previdência
privada, até o valor de R$900,00 (novecen
tos reais), por mês, a partir do mês em que
o contribuinte completar sessenta e cinco
anos de idade, sem prejuízo da parcela
isenta prevista na tabela de incidência men
sal do imposto.

Art. 29. Estão isentos do Imposto de Renda na
fonte os rendimentos pagos a pessoa física, residen
te ou domiciliada no exterior, por autarquias ou re
partições do Governo brasileiro situadas fora do ter
ritório nacional e que correspondam a serviços pres
tados a esses órgãos.

Art. 30. A partir de 1º- de janeiro de 1996, para
efeito do reconhecimento da isenção de que tratam
os incisos XIV e XXI do art. 62. da Lei nº-7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art.
47 da Lei nº- 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
~Iéstia deverá ser comprova<ttl mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios. '

§ 1Q O serviço médico·oficial fixará o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de n'lOléstias pas
síveis de controle.

§ 2º- Na relação das moléstias a que se refere o
inciso XIV, do art. 62., da Lei nº-7.713, de 22 de de
zembro de 1988, com a redação dada'pelo art. 47,
da Lei nº- 8.541, de 1992, fica incluída a fibrose císti
ca (mucoviscidose).

Art. 31. Ficam isentos do Impostode Renda os
rendimentos' recebidos por pessoas físicas a títul,o
de participação, nos lucros ou resultados da pessoa
jurídica coni a qual mantenham relação de vínculo
empregatício.

Art. 32. O inciso VII, do art. 62., da Lei, ilº- 7.713,
de 22 de dezembro de 1,988, passa a vigorar com a
seguinte redação: .

Art. 62. ; .
VII - os seguros recebidos de entidades de

previdência privada decorrentes de morte ou invali
dez permanente do participante.

Art. 33. Sujeitam-se à incidência do Imposto de
Renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência pri
vada, bem como as importâncias correspondentes
ao resgate de contribuições.

Parágrafo único. Exclui-se da incidência do im
posto o valor do benefício que, proporcionalmente,
corresponder às parcelas de contribuições efetuadas
no período de 1º- de janeiro de 1989 a 31 de dezem
bro de 1995,'cujo ônus tenha sido do participante,
bem como o resgate dessas contribuições.

Art. 34. As alíneas a e b do § 19., do art. 62., da
Lei nº- 8.134, de 27 de dezembro de 1990, passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 62. .
§ 1º- O disposto neste artigo não se

aplica:
a) a quotas de depreciação de instala

ções, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;

b) a despesas de locomoção e trans
porte, salvo no caso de representante co
merciai autônomo.

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 42., in
ciso 111, e 8º-, inciso li, alínea c, poderão ser conside
rados como dependentes:

I - o cônjuge;



.I - encaminhamento de recursos à instância
superior;

11 - restituições de autos aos órgãos de origem;
'. 111- encaminhamento de documentos para fins

de procéssámento de dados.
§ 1Q. Nos casos a que se referem os incisos I e

II deverã ficar cópia autenticada dos documentos es
senciais na repartição.

§ 2Q. É facultado o fornecimento de cópia do
processo ao sujeito passivo ou a seu mandatãrio.

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66
da Lei ~ 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a
redação dada pelo art. 58 da Lei nº' 9.069, de 29 de
junho de 1995, somente poderã ser efetuada com o
recolhimento de importância correspondente a im
posto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimo
niais de mesma espécie e destinação constitucional,
apurado em períodos subseqüentes.

§ 1Q. O contribuinte, pessoa física, com direito a
restituição de Imposto de Renda, poderã utilizar o
valor de sua restituição para compensação com Im
posto de Renda que tenha a pagar, a partir do déci
mo mês após a entrega da declaração em que se
apurou irriposto a restituir, observado o disposto no
parãgrafo seguinte.' ., ..

§ 2!l O contribuinte só poderã fazer a COllll8nsa
ção de que trata o parãgrafo anterior, após haver c0
municado à Secretaria da Receita Federal a intenção
de a ela proceder, com dois meses de antecedência, e
desde que a Secretaria da Receita Federal não lhe te
nha informado, nesse prazo, que a declaração de ren
dimentos correspondente contém irregularidade que
esteja sendo objeto de verificação fiscal.

§ 3º' Constatada, posteriormente, redução no
valor da restituição utilizada para compensação, re
ferida no parãgrato anterior, serã exigida a diferença
de imposto, e os acréscimos legais sobre o valor
compensado indevidamente serão calculados a par
tir da data prevista para a entrega da declaração de
rendimentos.

§ 4.Q A partir de 1Q. de janeiro de 1996, a com
pensação ou restituição serã acrescida de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELlC para títulos fe-
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11 - O companheiro ou a companheira, desde tituição aos cadastros federal, estaduais e munici-
que haja vida em comum por mais de cinco anos ou pais.
por período menor, se da união resultou filho; Art. 38. Os processos fiscais relativos a tributos

111 - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até e contribuições federais e a penalidades isolada& e
21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado as declarações não poderão sair dos órgãos da Se-,
física ou mentalmente para o trabalho; cretaria da Receita Federal, salvo quando se tratar

IV..., OJllenOr pobre, até 21 anos, que o contri- de:
buinte crie e edÜque e do qual detenha a guarda ju
dicial;

V ....: o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo
dos pais, até 21 anos, dásde que o contribuinte de
tenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quan-.
do incapacitado física ou mentalmente para o traba
lho;

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que
não aLlfiram rendimentos tributáveis ou não, supe-
riores ao limite de isenção mensal; ,

VII - o absolutamente incapaz, do qual o con
tribuinte seja tutor ou curador.

§ 1Q. Os dependentes a que se referem os inci
sos 111 e V deste artigo poderão ser assim considera
dos quando maiores até 24 anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino su
perior ou escola técnica de segundo grau.

§ 22. Os dependentes comuns poderão, opcio
nalmente, ser considerados por qualquer um dos
cônjuges.

§ 32. No caso de filhos de pais separados,po
derão ser considerados dependentes os que ficarem
sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmen
te.

§ 4.Q É vedada a dedução concomitante do
montante referente a um mesmo dependente, na de
terminação da base de cálculo do imposto, por mais
de um contribuinte.

cAPfrULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 36. O contribuinte que no ano-calendário
de 1995 tiver auferido rendimentos tributáveis até o
limite de R$21.458,00 (vinte e um mil, quatrocentos
e cinqüenta e oito reais), poderã optar pelo regime
de tributação simplificada de que trata o art. 10.

Art. 37. Fica a Secretaria da Receita Federal
autorizada a:

I - instituir modelo de documento fiscal a ser
emitido por profissionais liberais;

\1- celebrar, em nome da União, convênio com
os Estados, Distrito Federal e Municípios, objetivan
do instituir cadastro único de contribuintes, em subs-
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derais, acumulada mensalmente, calculados a partir vo de sua autoria, cotejado com o projeto original,
da data do pagamento indevido ou a maior até o tem como principais inovações o seguinte:
mês anterior ao da compensação ou restituição e de - elimina a alíquota de 35%;
1% relativamente ao mês em que estiver sendo efe- - fixa limite para atraso na restituiÇão;
tuada. . ta be fi' 'd"á . I ti- Isen ne CIOS prevI encl nos re a vos a

Art. 40. A base de cálculo mensal do Imposto contribuições feitas antes de 1Q. de janeiro de 1996'
de Renda das pessoas jurídicas prestadoras de . . . , ,
serviços em geral, cuja receita bruta anual seja de .- aumenta o limite de dedução de despesas
até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), será com mstrução escol~r;. "
determinada mediante a aplicação do percentual - aumenta .a f8lxa de Isenção para .a mlcroem-
de 16% (dezesseis por cento) sobre a receita bru- presa de, .aproxlmadament~, sete~ta ~II e quat~o-
ta auferida mensalmente, observado o disposto centos reais para cento e vmte mil reais de receita
nos arts. 30 a 35 da Lei nº- 8.981, de 20 de janeiro bruta;
de 1995. - isenta rendimentos recebidos por pessoas fí-

Parágrafo único. O disposto neste artigo, não s~cas de pessoas }~rídic~s com as q~a~s mantenham
se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços vmculo empregatlclo a titulo de partiCipação em re-
hospitalares e de transporte, bem como às socieda- sultados ou lucros;
des prestadoras de serviços de profissões legalmen- - amplia a possibilidade de uso do desconto
te regulamentadas. simplificado; inclui a possibilidade de dedução de

Art 41. Revogam-se as disposições em contrá- prótese.dentária; .
rio e, especialmente, o Decreto-Lei nº- 1.380, de 23 ' - ISenta aposentadona ou pensão paga por en-
de dezembro de 1974, o art 27 da Lei nº- 7.713, de tidades de previdência privada até o limite de nove-
22 de dezembro de 1988, o art 26 da Lei nº- 8.218, centos reais;
de 29 de agosto de 1991, os arts.8º- a 20 e 23 da Lei - mantém a forma particular de tributação das
nº- 8.981, de 20 de janeiro de 1995. sociedades civis;

Art 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua - inclui entre os dependentes, quando menores
publicação. de 24 anos, estudantes das escolas técnicas de 2º-

Sala das Sessões 5 de dezembro de 1995. -' grau, conforme tratamento dispensado aos estudan-
Deputado Antônio Kandir, Relator. tes universitários;

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- - simplifica procedimentos de comprovação de
do a palavra ao Sr. Ney Lopes para oferecer parecer moléstia para fins .de isen~o de apose~tadoria e
ao projeto em substituição à Comissão de Constitui- pensões, com ampliação da lista de moléstia;
ção e Justiça e de Redação. - obriga a declaração de bens e investimentos

O SR. NEY LOPES (Bloco/PFL-RN. Para emi- de valores iguais ou superiores a cinco mil reais,
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente respectivamente, só no caso de bens e investimen-
Srs. Deputados, trata-se do Projeto de Lei nº- 1.23S-: tos adquiridos ou realizados a partir de 1Q. de janeiro
A, de 1995, do Poder Executivo, objeto da Mensa- de 1996;
gem nº- 1.285, de 1995. Lê-se na ementa que a ma- - mantém a simples prova documental para
téria objeto do Projeto de Lei visa alterar a legislação comprovar rendimentos agrícolas até o limite de cin-
do Imposto de Renda das pessoas físicas e dá ou- qüenta e seis mil reais;
tras providências. - preserva a forma de tributar-se a atividade

Examinando a matéria sob o ângulo da consti- rural exercida no exterior;
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nada - estende a dedução de despesas com instru-
temos a opor, uma vez que a proposta atende aos ção às despesas realizadas com pagamento de cre-
pressupostos enunciados. che, jardim de infância e assemelhados.

Devo esclarecer que o eminente Relator na Estas inovações propostas pelo eminente Re-
Comissão de Finanças e Tributação, Deputado An- lator da Comissão de Finanças e Tributação, Depu-
tônio Kandir, apresentou Substitutivo ao Projeto de tado Antônio Kandir, em nada conflitam com as exi-
Lei nº- 1.236-A, de 1995, cabendo a esta Relatoria gências de constitucionalidade, 'juridicidade e técnica
examiná-lo também sob o ângulo da constitucionali- legislativa, pelo que, Sr. Presidente, também com re-
dade, juridicidade e técnica legislativa. O Substituti- lação ao Substitutivo, o nosso parecer é favorável.



O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MILTON TEMER (PT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é tão absurdo esse pro
jeto que queremos submetê-lo à votação. Retiramos
o requerimento para ver quem vai ter coragem de
votá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mantém
V. EXª o requerimento?

O SR. MILTON TEMER - Não. Retiro o re
querimento, pois quero saber quem votará esse
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira
do o requerin lento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto em
substituição à Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, ao Sr. Deputado Ursicino Queiroz.

O SR. URSICINO QUEIROZ (Bloco/PFL - BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, estamos anali
sando o Projeto de Lei nº- 914-A, de 1995. Na verda
de, há momentos em que precisamos ter bem nítida

... nossa responsabilidade ao fazer modificações na le-
gislação deste País. .

É evidente que, quando se fala em ajuste fis
cal, em eliminação do décifit, não se imagina que
não haja sacrifícios a serem impostos a alguns seg
mentos sociais ou à sociedade como um todo.

Sem sombra de dúvida há uma grande distin
ção entre o regime previdenciário do trabalhador co
mum brasileiro, do setor privado, e o do trabalhador
do setor público.

Muito se comenta sobre ~ dificuldades na
Previdência Social. Na verdade, sabemos que a
grande dificuldade não ocorre quanto ao INSS,
mas, sim, em relação aos encargos previdenciá
rios da União.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero co; de Finanças e Tributação; e de ConstitLi-
alertar o Plenário de que há dois requerimentos so- ção e Justiça e de Redação.
bre a mesa: um de autoria do Deputado Luiz Carlos O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
Santos, solicitando o adiamento da discussão; outro, mesa o seguinte requerimento:

do PDT, por duas sesSões. Requeremos a V. EXª, nos termos regi-
Vou colocar em votação, primeiro, o do PDT, mentais, a retirada do Projeto de Lei "º'

nos seguintes termos: 914/95, constante da pauta da presente ses-
REQUERIMENTO ãs o.

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o adia- Assina o Deputado Milton Temer, Viee-Líder do

mento da discussão do PL nQ. 1.236195, constante da PT.
pauta da presente sessão por 2 sessões.

Sala d~ Sessões, 5 de dezembro de 1995. 
Dep. Miro Teixeira, Líder do PDT - Sérgio Carneiro,
Vice-Líder do PDT - Milton Temer, Vice-Líder do PT.

. O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, qual o teor do re
querimento do Deputado Luiz Carlos Santos?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pede o
adiamento. Pode ser votado amanhã, depois de
amanhã etc.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
retiro o requerimento do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento de adiamento da discussão,
do Deputado Luiz Carlos Santos.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exª o adiamento da discussão do

Projeto de Lei nº- 1.236/95, por uma sessão.
Assina o Deputado Luiz Carlos Santos, Líder

do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. que

o aprovam queiram pennanecer como estOO. (Pa15a)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-2-
PROJETO DE LEI NQ. 914, DE 1995

(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto

de Lei nº- 914, de 1995, que dá nova reda
ção ao caput do art. 231 da Lei nQ. 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e dá outras provi
dências; pendente de pareceres das Comis
sões: de Seguridade Social e Família; de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
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Parece-nos que a isonomia deva ser um dos Ihadores são responsáveis por 23% do financiamen-
pilares mais importantes na formação e formulação to dos benefícios.
de um regime democrático. Espera-se que a reforma do Estado possa ser

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, no seu art. uma das medidas corretoras para tal situação. Mas,
41 , permite que o Poder Executivo, na apresentação enquanto ela não é efetivada, o Governo busca me-
do seu Orçamento anual, possa incluir receitas des- didas intermediárias para minimizar o desequilíbrio.
de que propostas pelo próprio Poder Executivo; e lá Uma dessas medidas é a presente proposta para
consta uma receita de 1 bilhão e700 milhões oriun- estender aos aposentados e pensionistas a obriga-
da da arrecadação deste tipo de tributo. ção de contribuição previdenciárias. Espera-se arre-

É evidente que duas frentes de luta terão que cadar com a medida 1,7 bilhão de reais para minorar
se estabelecer: a primeira, neste momento, quando a situação, que o Executivo chama de caótica, das
se vota exclusivamente a alteração do caput do art. finanças da Previdência.
231; e, a segunda, quando se votar a Proposta de Malgrado o fato de que a medida é antipática e
Emenda à Constituição da Previdência Social, em terá grande oposição por parte dos aposentados, e
que, por certo, as idéias haverão de se chocar, dos próprios funcionários públicos, que no futuro se-
como aqui haverão de se chocar, sem que isso seja rão aposentados, devemos reconhecer que é neces-
manifestação de coragem pessoal, mas de coragem sária. Outrossim, ela deve se combinar com outras
democrática 'medidas que diminuam o impacto negativo sobre o

É evidente que o contraditório precisa ser esta- funcionalismo. E uma delas deve ser a supressão da
belecido, até mesmo para fortalecimento e manuten- proposta de que a participação das aposentadorias
ção do regime democrático. deixe de acompanhar os aumentos concedidos aos

ativos. De outra forrr.a, será difícil que todos os parti-
Somos pela aprovação do projeto oriundo do dos a apóiem, cabendo ao PFL, com o voto explici-

Poder Executivo. Estamos abertos para acatar tado relativo à necessidade conjuntural, aprovar a
emendas com conteúdo constitucional. proposta.

Este é o relatório. Nesse sentido, Sr. Presidente, dou parecer fa-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para vorável à aprovação.

oferecer parecer ao projeto, em substituição à Co- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú- do a palavra, para oferecer parecer ao projeto em
blico, concedo a palavra ao Sr. Deputado Manoel substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
Castro. (Pausa) ao Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Na au- O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Para
sência do Deputado Manoel Castro, solicito ao De- emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
putado Lima Netto que ofereça parecer em substitui- te, srªs e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº- 914-A,
ção à Comissão de Trabalho, de Administração e de 1995, dá nova redação ao caput do art. 231, da Lei
Serviço Público. nº- 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O SR. LIMA NETI'O (Bloco/PFL - RJ. P~ra O referido projeto estende aos servidores apo_
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- sentados e pensionistas da União a contribuição
dente, srªs e Srs. Deputados, o Projeto de Lei n2 para a Seguridade Social do Servidor Público, atual-
914-A, de 1995, do Poder Executivo, dá nova reda- mente restrita aos servidores ativos. A contribuição
ção ao caput do art. 231 da Lei n2 8.112, de 11 de incidente sobre proventos e pensões será apurada
dezembro de 1990, e dá outras providências. Modifi- considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de
ca o caput do art. 231 da Lei n!l. 8.112, que trata da remuneração estabelecidas para os servidores em
Previdência Social. atividade. A intensidade com que tem aumentado a

A proposta adota medidas saneadoras de uma despesa com inativos e pensionistas se deve a uma
tendência de elevação dos gastos com aposentado- série de benefícios concedidos aos servidores ao
ria dos servidores públicos, que, de 23% do valor passarem para a inatividade, sem que haja contra-
dos gastos com pessoal em 1989, chega a ser pre- partida em termos de capacidade de financiamento
vista para 40% em 1996. desse benefício. A receita da contribuição dos servi-

Compara-se, outrossim, a contribuição dos ser- dores ativ,os, estimada na proposta orçamentária de
vidores, restrita aos ativos, em 15% daquelas despe- 1996 em dois bilhões e quinhentos milhões de reais,
sas, enquanto na Previdência Social geral os traba- significa tão-somente 15% da despesa projetada



,tas.

-Nº-01-

EMENDA DO RELATOR DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO AO
PROJETO DE LEI Nº- 914-A, DE 1995

Suprima-se no art. 1º" a expressão pensionis-

Deputado Aloysio Nunes Ferreira

-N!!.2-

EMENDA DO RELATOR DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO AO
PROJETO DE LEI Nº- 914-A, DE 1995.

Suprima-se no art. 2º" a expressão e pensões.
Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
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com inativos e pensionistas. Em contrapartida, a Assim, cabe à lei, constitucionalmente, definir
L!nião entra com uma contribuição equivalente a os contribuintes e de que forma eles contribuirão.
85% dos gastos. Quanto à constitucionalidade no que diz respei-

Em face da necessidade crescente de recursos to à contribuição de aposentados, atualmente isen-
adicionais para financiar os gastos com inativos e tos, não nos parece que a obrigatoriedade da contri-
pensionistas da União, o Executivo apresentou essa buição deles agora possa ser admitida como viola-
proposta. ção a direito adquirido; a Constituição atribui a res-

Poderíamos também apontar a evolução da ponsabilidade a servidores, na forma da lei.
despesa com inativos, que, em 1989, significa cer- As aposentadorias, no que se refere às condi-
ca de 23,2% das despesas totais com pessoal e ções de concessão relativamente a tempo de servi-
Encargos Sociais da União, e que, no próximo ço, direitos e vantagens pessoais, isto sim, se regem
ano, 1996, deverá alcançar 40% dos gastos totais pela legislação vigente à época.
com pessoal. No entanto, a contribuição para a Seguridade

Sr. Presidente, a Comissão de Finanças e Tri- Social nada tem a ver com a concessão da aposen-
butação é pela adequação orçamentária e financeira tadoria.
da proposta em tela. Admitir-se diferentemente seria também julgar

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Conce- inconstitucional qualquer lei tributária que modificas-
do a palavra, pela oferecer parecer ao projeto em se a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e proventos.
de Redação, ao Sr. Aloysio Nunes Ferreira. Tal não é verdadeira no que se refere à contri-

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PMDB _ buição de pension~stas, pois os beneficiários de pen-
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) _ sões não são servld~r~s.. .
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Projeto de Co":,o o Co~tltumte. assumiu que a. defim~?
Lei n!! 914-A, de 1995, tem por objetivo estender, da Segund.ade sCX:lal ~elativamente a .servldor p~bh-
para os aposentados e pensionistas da União, a co é matéria con~lt~clonal e não prevista essa hlp6-
contribuição para a Seguridade Social do Servidor tese para? penslomsta, entendemos que, ~e.ste as-
Público atualmente restrita aos servidores ativos, pacto, a lei não se conformará com a Constituição.
considerando-se as mesmas alíquotas e faixas de O parecer é pela constitucionalidade, juridicida-
remuneração estabelecidas para os servidores em de e boa técnica legislativa da proposta, salvo no
atividades. que se refere a pensionista.

Segundo a Exposição de Motivos dos MiPistros . Concluímos, porta~to, pela supressão da ex-
de Estado da Administração Federal, da Fazenda e pressão. Em decorrênCia da supressão proposta
do Planejamento e Orçamento, com a adoção desta para a redação do art. 231, concluo também pela su-
medida, espera-se arrecadar mais R$1,7 bilhão com pressão ?a expressão e pensões, constante no art.
as contribuições dos servidores, auxiliando o equilí- 22. do proJeto.
brio orçamentário a partir de 1996. Portanto, o parecer é favorável, com as ressal-

Na Comissão de Seguridade Social e Famnia, vas já anunciadas.
o projeto de lei recebeu uma emenda que pretende
alterar a redação do art 2º" do projeto, dispondo que
a contribuição mensal que incide sobre proventos e
pensões será de 50% das alíquotas fixadas Jjara os
servidores em atividades, consideradas as mesmas
faixas de remuneração. Assim, a contribuição do
aposentado e pensionista seria de 50% da do servi
dor em atividade.

A Constituição Federal dispõe no § 6º- do art.
40 que:

As aposentadorias e· pensões dos servidores
públicos federais serão custeadas com recursos pro
venientes da União e das contribuições dos servido-
res, na forma da lei. "
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Haven- bilhões; que o servidor público ativo s6 contribui com
do oradores inscritos para discutir, concedo a pala- 2,5 bilhões, ou seja 15% e que o Governo precisa da
vra ao primeiro orador, Deputado Jofran Frejat contribuição dos aposentados e pensionistas, o que

O SR. JOFRAN FREJAT (PPB - DF. Sem re- representaria 1,7 bilhão, 25%.
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- Ora, na Previdência o emprego contribui ape-
tados, como foi analisado pelo Relator substituto da nas com 23% e no serviço público ele irá contribuir
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o com 25%! Isso nunca houve anteriormente, pois era
projeto de lei é flagrantemente inconstitucional. responsabilidade dos encargos previdenciários da

A Constituição, no § 6º- do art 40, determina União.
claramente que as aposentadorias e pensões dos Portanto, esse projeto de lei está ferido de mor-
servidores públicos serão custeadas pela União e te quando tenta alterar a Constituição através de um
pelas contribuições dos servidores. Muito bem. O projeto de lei, o que, aliás, o Executivo já fez quando
art 231 da Lei nº- 8.112 declara claramente que o conseguiu aprovar aqui o art. 231 da Lei nº- 8.112,
Plano de Seguridade Social será custeado pelos retirando da União a obrigatoriedade da contribui-
servidores em atividade. ção, que passou a ser apenas dos servidores dos

Agora, estão estendendo essa obrigação aos três poderes, das fundações e dos entes estatais.
servidores inativos. Vamos elastecer um pouco o De forma que esse projeto de lei é uma agres-
conceito de servidor e imaginar que o servidor inati- são ao servidor público. Seguramente, teremos le-
vo e o pensionista também sejam servidores. Mas vas e levas de servidores que estão sendo prejudi-
qual a contrapartida dada a eles? Uma contribuição cados fazendo suas passeatas aqui e exigindo os di-
exige, naturalmente, que seja dada uma contraparti- reitos que lhes foram dados na Constituição de
da. Isso não acontece com o aposentado. Mas até 1988.
isso podemos entender. É um imposto que se está Creio que não queremos repetir aqui, aquilo
criando para aumento da arrecadação. que está acontecendo na França onde se retira to-

Agora, estender a contrapartida a pensionistas das as vantagens do servidor público. Ninguém,
- que não são servidores. são esposas e filhos de mais vai querer servir a este País, prestar serviço
servidor - parece-me um pouco demais, porque es- público, sem ter resguardadas suas vantagens.
sas pessoas não estão comprometidas com o paga-

Durante o discurso do Sr. Jofran Frejat,
mento de contribuição para a Previdência Social. o Sr. Luís Eduardo, Presidente, duixa a ea-

Também é bom que se diga que se estão mo- deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
dificando a Constituição através de projeto de lei. José Thomaz Nonó, § 252 do artigo 18 do Re-

Vamos ao segundo registro sobre o projeto de gimento Interno.
lei. O Executivo relaciona uma série de privilégios,
entre aspas, que o servidor público teria, tais corno O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) -
aposentadoria proporcional, aposentadoria com uma Concedo a palavra ao Deputado Nilson Gibson, para
referência acima da categoria que estava em ativida- discutir a matéria.
de; as mesmas vantagens na inatividade; licença- O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
prêmio contada em dobro quando se aposenta. To- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e
dos esses elementos são considerados para que se Srs. Deputados, serei bastante breve nas minhas
institua essas alíquotas. considerações. Trago aqui um cálculo, para que V.

Pois bem. Em proposta de emenda constitueio- ExªS examinem bem a questão da contribuição dos
nal em tramitação na Casa o Executivo retira todas pensionistas e aposentados.
essas vantagens. Trata-se de uma esperteza: diz-se O pensionista e o aposentado recebem no
que o servidor tem vantagens para introduzir na lei mês de dezembro R$1.000,00 reais. No mês de ja-
as alíquotas, e, ao mesmo tempo, através de pro- neiro, vão ter 10% de acréscimo, o que significa
posta de emenda constitucional, as retira. Isso é que vão receber R$1.1 00,00 reais. Todavia, a par-
uma esperteza que não deve ser aceita por esta tir de janeiro, vão passar a contribuir para o INSS
Casa. com R$190,00 reais, o que reduzirá os seus pro-

Vamos aos números: o Executivo diz que gas- ventos para R$890,00 reais. Basta esse exemplo
tará 40,6 bilhões com servidor público no ano de para demonstrar o problema da redutibilidade que
1996 e que, desses, 40% serão recursos para apo- não é permitida dentro do nosso texto constitucio-
sentados e pensionistas, o que corresponde a 16,24 nal.



§ 6! As aposeníOOorias e pensões dos
servidores p(bIicos federais serão custeadas
com recursos provenientes da União e das
contribLições dos servidores, na forma da lei."

Aqui, gostaria de chamar a atenção dos Srs.
Deputados, porque é muito provável. que, nesta

Art. 231. O Plano de Seguridade Social
do servidor será custeado com o produto da
arrecadação de contribuições sociais obriga
tórias dos servidores dos três Poderes da
União, das autarquias e das fundações·Pú
blicas.

A alteração proposta visa incluir entre os res
ponsáveis pelo custeio do plano os inativos e pen
sionistas do serviço público. O projeto ainda estabe'"
lece que a contribuição mensal destes será apurada
de acordo com as mesmas alíquotas e faixas de re
muneração estabelecidas para os servidores em ati
vidade. Então, por que se aposentar? Na verdade,
não é uma aposentadoria. Depois, vão propor uma
aposentadoria da aposentadoria.

Esta é a discussão que deveria ser feita. Isso
sem falar no aspecto da incOnstitucionalidade, quan
do está muito claro que a Seguridade Social é ga
rantida por toda a sociedade e estão estabelecidos
os setores que contribuem.

Neste aspecto, novamente me refiro a argu
mentos apresentados aqui pelo nobre Deputado Jo
fran Frejat, chamando a atenção exatamente para
esta questão, sobre a qual o art. 195 da Constitui
ção dispõe:

"Art. 195. A seguridade social será finan
ciada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nosterrnos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos
EstOOos, do Distrito Federal e dos Municípios,
e das seguintes contribuições..."

Quanto às Contribuições dos trabalhadores, o
art. 40 dispõe:

"Art. 40. O servidor será aposentado:

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Maria Laura,
para discutir.

A SRA. MARIA LAURA/(PT - DF. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, também me posiciono contra a aprovação do
Projeto de Lei nº- 914.

Chamo a atenção do Plenário para o fato de
que, na verdade, estamos aqui discutindo uma ques
tão que vai abranger imediatamente 480.000 servi
dores inativos e pensionistas, só no âmbito federal,
os quais terão, certamente, uma redução de 10% na
remuneração.

Mas não vim aqui falar exatamente de núme
ros, embora me preocupe com essas 480.000 pes
soas, número que, por si só, já é expressivo para
pensarmos nos problemas resultantes da aprovação
do referido projeto. Não quero falar de números por
que, na verdade, o Governo levanta argumentos
como o :equilíbrio das contas públicas e o controle
dos gastos públicos, mas ele mesmo é capaz de ti
rar dos cofres públicos 1Obilhões de reais para sal
var bancos deste País. Portanto, fica sem moral
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Salvo melhor juízo, Sr. Presidente, este Projeto para retirar qualquer centavo do bolso de aposenta-
de Lei nº- 914 merece, só exclusivamente, ir para a dos e pensionistas.
lata do lixo. Trata-se de uma agreSsão à Casa, por De acordo com o que o Deputado Nilson Gib-
dois exemplos que vou dar. A PEC nº- 33 trazia no son apontou, o projeto é absolutamente inconstitu-
seu bojo idêntica disposição da cobrança do custeio cional. Aliás, ele já foi considerado assim quando a
dos aposentados e dos pensionistas. A Comissão de Comissão de Constituição e Justiça discutiu a PEC
Constituição e Justiça através de um destaque for- referente à Previdência Social. Quer o projeto substi-
muJado pelo Deputado Prisco Viana, deu parecer tuir a redação do art. 231 da Lei nº- 8.112, que diz o
pela sua inconstitucionalidade. seguinte:

Idêntica providência foi adotada pelo Plenário
da Casa no tocante ao Projeto de Lei nº- 2.470, de
1992, de autoria do Poder Executivo, quando exer
cia a Presidência da República o corrupto Fernando
Collor de Mello. Esta Casa o rejeitou, dada sua in
constitucionalidade.

Volta agora o atual· Ministro da Administração
Federal, ex-Ministro da Fazenda do Governo Sar
ney, a encaminhar outra medida dessa ordem. Refi
ro-me ao Projeto de Lei nº- 914, cujo assunto, salvo
melhor juízo, a Casa já definiu como inconstitucio
nal, injurídico, e no mérito, foi rejeitado duas vezes
pela Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, Sras e Srs Deputados, peço a
V. Exª que examinem com cautela o Projeto de Lei
nº- 914 e o rejeitem, a fim de que os aposentados e
pensionistas não sejam prejudicados.

Era o que tinha a dizer.
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onda neoliberal de corte de direitos sociais, S. ExªS da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
não estejam atentando exatamente para os objetivos ção que avaliava a PEC da Previdência, a decisão
desta medida. Não estamos aqui discutindo sequer foi de considerar inconstitucional a contribuição de
contribuição para os planos de saúde pelos servido- inativos e pensionistas - consta da ata do dia 3 de
res, até porque isso já está contemplado na PECo maio, decisão unânime da Comissão.
Quer dizer, os servidores públicos inativos e os pen- Como pode matéria inadmitida na Comissão de
sionistas continuam contribuindo' para ter assistência Constituição e Justiça e de Redação, não .tendo re-
à saúde. I: inadmissível que esta Casa entenda que curso, conforme o Regimento, no seu art. ·144, voltar
é necessário, mais uma vez, cobrar uma sobretaxa a ser deliberada em Plenário?
daqueles que já se aposentaram - e o fizeram com Srs. Deputados, não cabe a discussão do méri-
salários minguados - após uma vida inteira de traba- to desta matéria, não cabe a este Plenário, sob pres-
lho e contribuição para a Previdência Social. são do Governo, rasgar o Regimento desta Casa. O

Esta questão é muito grave e mostra mais ain- art. 144 é claro: a apreciação preliminar depende de
da a irresponsabilidade do Governo - repito, a irres- recurso. Se não houve recurso, a matéria inadmitida
ponsabilidade - porque as questões da seguridade, foi considerada inconstitucional, e não cabe agora,
da previdência e dos direitos dos trabalhadores e em Plenário, a sua apresen41ção.
servidores pút>/icos estão sendo discutidas no exa- Srs. Deputados, devemos entender a inde-
me das PEC em tramitação aqui na Casa. Isso mos- pendência do Poder como matéria fundamental à
tra que, de fato, este Governo, que vai rápido salvar existência do Poder. Não cabe ao Executivo, ras-
os bancos, realmente também vai rápido quando gando o Regimento da Câmara dos Deputados, en-
quer atacar direitos e conquistas dos trabalhadores, caminhar matéria que não deva ser objeto de dis-
arrancados com muita luta na Constituinte. cussão do mérito. ..

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores Então, as Lideranças desta Casa têm de ter a
entende ser esse projeto inconstitucional, como tam- responsabilidade de retirar essa matéria de pauta,
bém entende ser uma medida absolutamente discri- até que a questão de ordem seja respondida. Não
cionária, discriminatória, na medida em que o traba- pode haver urna PEC tramitando, com uma questão
Ihador aposentado já contribuiu a vida inteira e pas- de ordem formulada, no Plenário da Comissão e no
sa a usufruir de um benefício que a sociedade lhe Plenário da Casa, e, de repente, o Governo encami-
assegura pelo trabalho prestado e também com nhar matéria semelhante para ser votada.
base na contribuição que ele fez durante todo o tem- A contribuição dos inativos e pensionistas ge-
po de trabalho. raria uma receita adicional para a Seguridade Social

Era o que tinha a dizer. de 1 bilhão e 800 milhões. Não há dúvida de que
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - esse mecanismo deveria ser avaliado contabilmente,

Com a palavra o nobre Deputado Alexandre Cardo- só que a admissibilidade precede à análise do méri-
so, para discutir a matéria. to, e a Comissão foi clara: a matéria é inconstitucio-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - nal, e sendo inconstitucional não cabe à Mesa colo-
AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e cá-Ia em deliberação. E as Lideranças, formadas por
Srs. Deputados, inicialmente vou formular às Lide- pesso~ que ajudaram a construir a reputação d~ste
ranças desta Casa pedido de retirada desta matéria Plenáno, não podem, por f?r~ do Poder EXecutiVO,
de votação. Acredito que temos de preservar a Câ- abandonar essa questão pnnclpal.
mara. A matéria que está sendo votada faz parte da Entendo, Sr. Presidente, que a Comissão de
PEC da Previdência. E há uma questão de ordem Constituição e Justiça, caso essa matéria seja deli-
por mim formulada ao eminente Presidente Jair Soa- berada, perde totalmente a sua função nesta Casa.
res, questão de ordem que também formulei à Mesa. Não há o que deliberar sobre a matéria, quando
Estamos colocando em jogo a existência da Comis- houve unanimidade ,no Plenário da Comissão so-
são de Constituição e Justiça desta Casa. A partir bre a sua 'inconstitucionalidade. E é claro que a
do momento em que matéria inadmitida na Comis- Mesa e os Srs. Deputados não podem se curvar
são de ConstitLição e Justiça e de Redação não ne- ao Executivo, quando se fala do Regimento desta
cessitar de recurso para que seja votada em qual- Casa.
quer instância desta Casa, a referida Comissão deve' Assim, Sr. Presidente, encaminho aos Srs.
ser fechada. Todos os membros da Comissão deve- Líderes, inclusive através da bancada do Partido
riam renunciar, porque no dia 3 de maio, na reunião Socialista Brasileiro, requerimento para que ma~



Encaminhamos contra, se mantido na pauta,
mas concordamos com a idéia de que manter na
pauta é jogar por terra a Comissão de ConstitLição e
Justiça e de Redação, a Constituição e o Regimento
do Parlamento brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Thomáz Nonõ) 

Com a palavra o último orador inscrito, nobre Depu
tado Gilney Viana.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
sou um servidor público federal e sinto-me lesado
por este projeto de lei. Quando entrei para o serviço
público e alimentei minha expectativa de aposenta
doria, não existia - e não existe até hoje - condição
contratual no sentido de que devo sustentar minha
aposentadoria.

O que está acontecendo com este projeto de
lei é que o servidor público é triplamente penalizado.
Assusta-me a insensibilidade do Governo Federal
não só em relação a este projeto de lei, mas a algu
mas medidas administrativas e a algumas medidas
provisórias que prejudicam o servidor público.

Visitei o meu local de trabalho. Aqui estou fa
zendo um trabalho de representação, mas trabalho
em universidade pública federal. Lá constatei o de
sespero de professores e de servidores técnico-ad-
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tériasaiadepauta, porque senão a reputação desta invés de começarmos a discussão pelo grau de so-
Casaficaráarranhadadeformairremediável:'" negação ou pelo número de fraudes, não enfrenta-

o SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonõ) - dos pela legislação que, por medida provisória, con-
Com a palavra a penúltima oradora inscrita, nobre solidou-se - aliás, o que mais se faz neste País é
Deputada Jandira Feghali. permitir a retirada dos recursos da Seguridade, de

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. forma inconstitucional, para outros fins, até para co-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas brir rombos da dívida pública galopante deste País -
Parlamentares, vejo uma movimentação das Lide- , ao invés de enfrentarmos isso, vamos cortar ou ta-
ranças do Governo, que me parecem sensibilizadas xar os benefícios.
com os argumentos aqui apresentados, no sentido Então, até mesmo do ponto de vista político,
de tentar retirar de pauta esse projeto. somada a uma análise regimental e constitucional, é

Só que, ao mesmo tempo, me veio uma segun- inaceitável que este Plenário possa votar a reintro-
da preocupação, porque ouvi, agora, do Líder do dução da contribuição dos inativos e pensionistas do
Governo, Deputado Luiz Carlos Santos, a seguinte Serviço Público, sem que possamos compreender
opinião: pensionistas é inconstitucional, inativos, como manter viável a Previdência Social Pública no
não. Brasil.

Na verdade, estou querendo entender melhor Portanto, apelo para que o projeto seja retirado
qual a origem e a fonte da formulação do pensamen- em definitivo de pauta, porque toda semana esta-
to do Líder do Governo, ou qual a assessoria que mos com esse facão no pescoço dos aposentados e
lhe permitiu esse tipo de informação. pensionistas.

A Comissão de Constituição e Justiça já delibe- ~ necessário que o projeto seja retirado em de-
rou sobre a matéria num debate extremamente de- finitivo. Existe uma Comissão analisando a Previ-
morado - foi a proposta de emenda à Constituição dência Social. Ela dará sua opinião sobre o assunto,
que maior tempo demorou no Plenário da Comissão e, assim, o Plenário poderá analisar melhor a maté-
de Constituição e Justiça e de Redação. E a Comis- ria.
são de Constituição e Justiça saneou uma inconsti
tucionalidade da proposta do Governo.

A palavra saneamento tem um significado im
portante, quando se trata de matéria que lida com
150 milhões de brasileiros. Há recurso na Comissão
Especial que analisa a PEC da Previdência, que
aguarda decisão para continuar os trabalhos, na me
dida em que não se pode, na Comissão de mérito,
retomar um assunto já indeferido pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Além do problema regimental da análise da
constitucionalidade, cabe também uma reflexão do
ponto de vista político. Qual é o nível da aposenta
doria majoritária neste País? Qual é o valor da maio
ria das pensões e benefícios pagos por este Gover
no? Há anos, a Secretaria Atuária do Ministério da
Previdência e Assistência Social não funciona. Ne
nhum dado chegou à nossa Comissão sobre o regi
me geral da Previdência e o regime especial dos
servidores públicos civis e militares, tampouco sobre
o impacto das modificações propostas na segurida
de social. E é exigido que votemos a reforma da
Previdênc,ia sem qualquer projeção do significado
dessas modificações.

Ao invés de começarmos por alterações estru
turais na área da Previdência, no tocante aos recur
sos da Seguridade, desviados permanentemente; ao
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ministrativos, servidores que estão acicatados por nal como a legislação infraconstitucional -, tomou
dívidas, por situação de falência, de inadimplência, este País inadmissível, um país de concentração de
por uma situação terrível, muitos deles sujeitos não rendas. Somos a 10ª maior economia do mundo e
só aos bancos, como também aos agiotas. temos a maior miséria de1odos os países do mundo.

Vejo colegas meus, ainda na ativa, que estão O Brasil concentra miséria e pobreza ao lado de ri-
desesperados, em situaçaõ de desconforto, de tal queza. Tem uma concentração de renda odiosa. O
maneira que estão se tomando incapazes de execu- Brasil, realmente, tem esse contraste inegável.
tar o seu serviço. Eu diria que centenas, milhares de Dentro desse processo legislativo, desse arca-
servidores estão expostos a uma çoação irresistível bouço jurídico e constitucional, está inserido o setor
deste Governo, o que pode levá-los à alienação. público brasileiro. O setor público brasileiro deveria

Não se trata de exagero. Vimos a sucessão de prestar bons e relevantes serviços à sociedade, tan-
suicídios por parte dos funcionários do Banco do to na esfera dos Municípios quanto na esfera dos
Brasil. E veremos, com esse sistema de coação, de Estados e na esfera da União. São serviços públicos
perda do poder aquisitivo do salári0

1
de arrocho nas que a população requer e de que necessita (educa-

condições de trabalho, uma sucessão de servidores ção, saúde, segurança, justiça). Além desses servi-
que não só abandonarão o serviço público - esse é ços públicos, o Governo deveria investir na infra-es-
o desejo do Governo Federal -, mas talvez abando- trutura: estradas, telefonia, energia elétrica, esgotos,
nem suas próprias vidas. água, hospitais, creches e escolas.

Agora mesmo fiquei sabendo do corte do anuê- Vemo-nos diante de uma situação falimentar.
nio e da perda da GAE por parte de segmentos da O setor público brasileiro faliu há mais de uma déca-
universidade, inclusive de aposentados, ou seja, reti- da. O setor público brasileiro vive de arrecadar di-
raram ganhos, direitos adquiridos, quando eJes ain- nheiro da sociedade para pag'ar seus funcionários
da estavam na ativa E agora vem o Projeto nº- 914- públicos. E uma dívida pública externa e interna está
A retirar um direito de que já estavam usufruindo acumulada há décadas.
quando aposentados. O Brasil, ao lado da miséria absoluta, convive

Outra medida provisória corta o abono pecu- com setores que têm padr~o de vida internacional. O
niário das férias, impossibilitando que os servidores Brasil possui essa dicotomia entre a pobreza e a
públicos tenham um ganho a mais, um plus, quando opulência. ~ verdade que há um esforço gigantesco,
da época do gozo de suas férias. hoje, no País. Os candidatos que se apresentaram

E assim vem uma sucessiva escala de iniciati- na última e na penú!tima eleição vieram com uma
vas do Governo Federal no sentido de sufocar os proposta de mudança e de transformação. Lamenta-
servidores públicos. E se fosse apenas pelos servi- velmente, no último mandato, pouco conseguimos em
dores públicos! Na verdade, ele quer atingir o povo termos de mudança. O que ficou marcado, no mandato
que se serve dos serviços públicos universais. A presidencial passado, foi a manctia proporcionada pelo
perversidade das iniciativas do Governo não atinge ex-Presidente Feroancfo Collor de Mello.
apenas os servidores públicos, mas o povo brasilei- O Governo Itamar Franco, lamentavelmente,
ro, que paga por serviços públicos de qualidade e digo com autoridade, porque fui seu Vice-Líder, foi
que não os terá, com essa política de acicatar e de tímido quanto às transformações. Nada fez pela revi-
aniquilar os servidores públicos. ~ por isso que so- são constitucional.
mos contra o projeto de lei. Finalmente, as eleições do ano passado se

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) - apresentaram, e venceu a proposta transformadora
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos deste País. Fernando Henrique Cardoso venceu as
Hauly, ainda para discutir a matéria. ~leições para mudar o Brasil, para fazer a transfor-

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo mação do nossQ País, para começar um processo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. que vai demorar anos para transformá-Io num país
Parlamentares, o Brasil é um país que tem uma le- justo socialmente, do qual possamos nos orgulhar, e
gislação extremamente complexa, é um país extre- não termos vergonha, como temos hoje, desta cha-
mamente difícil de administrar. Essa complexidade ga social.
faz parte de todo um engessamento, de um perverso ~ preciso mudar o sistema do funcionalismo pú-
modelo econômico, político e social que é ainda vi- blico, que incorpora todas as mazelas do regime infla-:
gente no País. Esse modelo, montado nesse arca- cionário, incorpora benefícios. ~ preciso aprovar este
bouço de legislação - tanto a legislação constitucio- projeto de lei, porque ele faz parte de todo um proces-
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Suprima-se no art. 1Q do Projeto de Lei ~ 914,
de 1995, a expressão inativos e pensionistas.
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so de mudanças para viabilizar o setor plblico. E, te as pequenas e microempresas, não se sentem
viabilizando o setor plblico, vamos viabilizar o País. em condições de pagar os encargos que são exigi-

a Projeto de lei em questão trata dos aposenta- dos pela própria Previdência e pelo Governo, num
dos e pensionistas, que, a exemplo dos ativos, devem sentido mais amplo.
pagar a sua contribuição previdenciária, para, no se- Então, seria a hora de fazer com que o Go-
matório, contribuir para o processo de manutenção dos vemo possa absorver toda essa mão-de-obra, com
funcionários. É esta a essência do projeto. que os trabalhadores possam regularizar sua si-

Os pensionistas, segundo o último relato que tuação, sendo registrados, tendo suas carteiras
foi feito, foram excluídos, só ficando os aposenta- a~sina~as. Que o Governo, através da Previdên-
dos a exemplo do que os ativos já fazem para pa- Cla, eXIja menos dos empregadores. Com toda cer-
gar ~ontribuição. 'teza, is~o teria um reflexo muito po~itivo em nossa

É importante este projeto de lei para reestrutu- ec~~omla, nossos produ~os pas~anam a ser com-
rar o setor público. É apenas mais uma medida de petltlvoS. no mercado internacional. 90m essa
um conjunto de medidas que o Govemo e o Poder perspectiva de. abertur~ do mercado, é H~port~te
Legislativo têm de aprovar para este País, para via- que n~ssa realidade seja adequada à realidade In-
bilizarmos aquilo que a população deseja. O povo temaclonal. . . '"
quer mais educação, mais saúde, mais justiça, mais E uma d~ medidas sena a dlmlnUlçã? dos
segurança, estradas, perspectivas para seus filhos. encargo~ atuais dos emp~egadores. Só assim se
Por isso, é preciso mudar, porque a manutenção da consefilulrão ~e~exos pOSitiVOS em r~lação ~s pro-
situação de hoje significa a manutenção de um esta- dutos Industnallzados em nosso P~IS. Creio que o
do de miséria e de pobreza que temos neste País. mo~ento ~ oportuno. Quan~o se discute a PEC da
Quero um País desenvolvido. Quero como a maio- PreVidência, quando se discute o pagamento à
ria deste Congresso, um País justo ~ fraterno. Para Previdência Social por parte dos aposentados, por
isso é preciso ter coragem e ousadia para mudar e que não se encontram altemativas para os mais
para enfrentar as corporações e toda essa situação de 50% dos t~abalh~dores que atuam sem regis-
que vivemos hoje. tro, sem carteira assmada? Se eles pudessem re-

. . gularizar sua situação, com certeza a Previdência
Durante o discurso do Sr. LUIZ Carlos arrecadaria muito, e o País poderia comercializar

Ha'!y, o Sr. José.Thomaz Non(}, § ~ do seu produtos de maneira competitiva no mercado
artlg~ 18 do Ref.!lme~to Interno, deixa a intemacional.
cadelfa da presldéncla, que é ocupada .
pelo Sr. Robson Tuma 1Q Suplente de Se- Portant?, Sr. PreSidente, .não entencfemos
cretário.' oportuna a,discussão desta. maténa n~te momento,

quando eXistem outros projetos de maJor porte. Os
números precisam ser apresentados para que se
possa decidir amadurecidamente sobre aquilo que é
melhor para nosso País.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Gau
dêncio Neto, o Sr. Robson Tuma, 1Q Suplen
te de Secretário, deiJfa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduar
do, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Com a
palavra o Deputado Álvaro Gaudêncio Neto, para
continuar a discussão da matéria.

O SR. ALVARO GAUD~NCIO NETO (810
co/PFL - PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, SJªs e Srs. Deputados, pretendo, no momento
em que se discute esse projeto de lei, fazer algumas
considerações, que me têm trazido inquietação,
quanto a essas reformas mais amplas da Previdên
cia Social.

Vejo com muita tristeza o Governo tentando re
tirar conquistas dos trabalhadores, das forças produ
tivas do nosso País, não encontrando alternativas
para adequá-Ias à realidade em que vivemos. Cito
apenas um exemplo, Sr. Presidente, SJªs e Srs. De
putados. Refiro-me aos trabalhadores. Pouco mais
de 50% dos trabalhadores deste País trabalham
sem nenhum registro, sem carteir.a assinada. POL__ j

que isso ocorre? Porque as empresas, principarmen-
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JustificaçAo

A Emenda Constitucional nR 3, de 1993, alterou
o texto original da Constituição de 1988, fazendo in
c.luir, no art. 40, parágrafo com a seguinte redação:

"Art. 40...............................................•..

§ 6º As aposentadorias e pensões dos
servidores públicos federais serão custea
das com recursos provenientes da União e
das contribuiÇÕes dos servidores, na forma
da lei."

Assim, com a edição da lei requerida pelo texto
constitucional (Lei nR 8.688, de 21 de julho de 1993),
os servidores públicos federais, em exercício, passa
ram a contribuir para o custeio das suas aposenta
dorias e pensões.

No presente momento, o Poder Executivo en
caminha, para apreciação do Congresso Nacional,
projeto de lei que inclui no rol de contribuintes, do
Plano de Seguridade Social do servidor, os inativos
e pensionistas.

A proposta é manifestamente inconstitucional.
Pretenc:le-se alterar o conteúdo da Constituição Fe
deral vigente por meio de lei ordinária, tendo em vis
ta que a definição do custeio e dos contribuintes
para a manutenção de aposentadorias e pensões de
servidores públicos encontra-se em sede constitu
cional (art. 40, § ~), que não contempla a inclusão
de servidores inativos e'de pensionistas.

A definição de servidor público, historicamente
preservada na legislação sobre Administração Públi
ca, estabelece que servidor é pessoa legalmente in
vestida em cargo público, logo os inativos, que não
ocupam cargos públicos, e muito menos os pensio
nistas, que não têm qualquer vínculo funcional, não
podem, por lei ordinária, ser inclusos como financia
dores da seguridade social dos servidores públicos.

Deve ser registrado que, no âmbito da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação desta
Câmara dos Deputados, quando da apreciação da
Proposta de Emenda à Constituição nR 33, de 1995,
que dispõe sobre a reforma da previdência, foi apro
vada, por unanimidade, destaque supressivo da ex
pressão inativos a pensionistas, constante do art. 2Q
da mencionada PECo

Assim, mesmo por alteração de emenda cons
titucional, a proposta de inclusão de inativos e pen
sionistas, como agentes financiadores ,da segurida
de social, foi julgada inconstitucional.

Dessa forma, descabe apresentá-Ia através de
lei ordinária, pela mais visível inconstitucionalidade.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. 
Nilson Gibson, Bloco Parlamentar PSBlPMN 
Ubaldlno Júnior, Více-Líder do Bloco Parlamentar
PSBlPMN - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT 
Roberto Rocha, PMDB - Darcrsio Perondi, Vice
Líder do PMDB - Fernando Diniz, Vice-Líder do
PMDB - Nelson Trad, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PFUPTB.

Emenda Supressiva fl9. 2

Suprima-se o art. 2Q do Projeto de Lei 1)2. 914,
de 1995.

JustificaçAo

A Emenda Constitucional nR 3, de 1993, alterou
o texto original da Constituição de 1988, fazendo in
cluir, no art. 40, parágrafo com a seguinte redação:

"Art. 40 ..

§ 6º As aposentadorias e pensões dos
servidores públicos federais serão custea
das com recursos provenientes da União e
das contribuiÇÕes dos servidores, na forma
da lei."

Assim, com a edição da lei requerida pelo texto
constitucional (Lei nR 8.688, de 21 de julho de 1993),
os servidores públicos federais, em exercício, passa
ram a contribuir para o custeio das suas aposenta
dorias e pensões.

No presente momento, o, Poder Executivo en
caminha, para apreciação do Congresso Nacional,
projeto de lei que inclui no rol de contribuintes, do
Plano de Seguridade Social do servidor, os inativos
epensionistas.'

A proposta é manifestamente inconstitucional.
Pretende-se alterar o conteúdo da Constituição Fe
deral vigente por meio de lei ordinária, tendo em vis
ta que a definição do custeio e dos contribuintes
para a manutenção de aposentadoria e pensões de
servidores públicos encontra-se em sede constitu
cional (art. 40, § ~), que não contempla a inclusão
de servidores inativos e de pensionistas.

A definição de servidor público, historicamente
preservada na legislação sobre Administração Públi
ca, estabelece que servidor é a pessoa legalmente
investida em cargo público, logo, os inativos, que
não ocupam cargos públicos, e muito menos os pen
sionistas, que não têm qualquer vínculo funcional,
não podem, por lei ordinária, ser inclusos como fi
nanciadores da seguridade social do servidores pú
blicos.
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Deve ser registrado que, no âmbito da Comis-

~~~~~aC:o:st~~r:a~;,~~:~o d~aR:::~:~~
Proposta de Emenda à Constituição nº- 33, de 1995,
que dispõe sobre a reforma da previdência, foi apro
vada, por unanimidade, destaque supressivo da ex
pressão inativos e pensionistas, constante do art. 2º
da mencionada PECo

Assim, mesmo por alteração de emenda cons
titucional, a proposta de inclusão de inativos e pen
sionistas, como agentes financiadores da segurida
de social, foi julgada inconstitucional.

Dessa forma, descabe apresentá-Ia através de
lei ordinária, pela mais visível inconstitucionalidade.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995. 
Nilson Gibson, Bloco Parlamentar PSBlPMN 
Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSBlPMN - Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT 
Roberto Rocha, PMDB - Darcfsio Perondi, Vice
Líder do PMDB - Fernando Diniz, Vice-Líder do
PMDB - Nelson Trad, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PFUPTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito
ao Deputado Ursicino Queiroz que dê parecer ás
emendas de Plenário, em substituição à Comissão
de Seguridade Social e Família.

O SR. URSICINO QUEIROZ (Bloco/PFL - BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, acatamos a reti
rada da expressão pensionistas do caput do artigo,
proposta por emenda de Plenário.

Rejeitamos, porém, as duas emendas apresenta
das pelo nobre Deputado Nilson Gibson, porque, se as
aceitássemos, evidentemente desvirtuaríamos, na es
sência, o Projeto de Lei nº- 914-A, de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ausente
o Deputado Lima Netto, solicito ao Deputado Manoel
Castro que dê parecer sobre as emendas de Plená
rio, em substituição à Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público.

O SR. MANOEL CASTRO (Bloco/PFL - BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, as duas emen
das apresentadas pelo Deputado Nilson Gibson,
como foi atestado pelo Deputadb Ursicino Queiroz,
desvirtuam totalmente o sentido da proposição. A
sua aprovação implicaria anulação do projeto.

Assim, o parecer é pela rejeição, acatando,
contudo, a emenda da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação quanto à exclusão do tenno
"pensionistasll

•

É este o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce

do a palavra ao Deputado Arnaldo Madeira, para
proferir parecer às emendas de ·Plenário em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, a primeira emen
da trata da retirada da expressão inativos e pensio
nistas, e a segunda, da retirada do art. 2º-

Do ponto de vista da admissibilidade, para a
Comissão de Finanças e Tributação não há obstácu
los quanto à adequação financeira. O que há é
quanto ao mérito, sobre o qual as demais Comissõ
es já se manifestam.

Portanto, do ponto de vista da Comissão de Fi
nanças e Tributação, não há óbice algum quanto à
apreciação das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
ofe.recer parecer às emendas de Plenário em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, concedo a palavra ao Deputado Aloysio
Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PMDB
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, quanto à Emenda nº- 1, que pretende
suprimir a expressão inativos e pensionistas, não te
nho óbice quanto à suà constitucionalidade, embora
a técnica legislativa fulmine o projeto. A sua aprova
ção equivaleria à rejeição do projeto.

Quanto à Emenda nº 2, com todo o respeito ao
seu ilustre autor, considero que não obedece à boa
técnica legislativa porque, urna vez suprimindo-se o
art. 22., não haveria como se cobrar essa contribui
ção, já que é nesse artigo que se estabelece o parâ
metro para a sua cobrança.

Portanto, com relação à técnica legislativa, o
parecer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Parecer
contrário às duas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa, requerimento do Deputado Luiz Carlos San
tos, solicitando a retirada de pauta para que sejam
publicados os pareceres das emendas:

Requeiro, na forma regimental, a retirada da
pauta do PL nº 914-N95, a fim de que sejam publi

. cados os pareceres.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1995. 

Luiz Carlos Santos, Líder do Governo - Ayrton Xe
rez, Vice-Líder do PSDB - Michel Temer - Líder do
PMDB.
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O SR. LUIZ CARLOS SANTOS - Sr. Presi- Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
dente, peço a palavra pela ordem. çam como se acham. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
Exa. a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem·V.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atendendo Exa. a palavrà .
a vários apelos que recebi em função dos pareceres O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
apresentados hoje, inclusive da Oposição, peço a do orador.) - O PT vota contra.
retirada do requerimento. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprova-

Essa matéria já foi modificada na medida em do, contra o voto do PT.
que o Relator, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, com O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)
a nossa concordância e com o apoio geral, retirou os _ 3 _
pensionis~ do projeto, entendendo-o como inconsti-
tucional. Consideramos importante essa substancial PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO
modificação. Trata-se de um projeto da mais alta rele- . Nº- 188-B, DE 1994 .
vãncia, como todos sabem. É fácil justificâ-Io. (Do Sr. Zaire'Rezende e outros)

Portanto, teremos tempo de discutir hoje e Discussão, em primeiro tumo, da Pro-
amanhã. posta de Emenda à Constituição n2- 188-A,

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço de 1994, que acrescenta parágrafos 6º- e 7º-
a palavra pela ordem. ao artigo 8º- do Ato das Disposições Consti-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. tucionais Transitórias, dispondo sobre anis-
Exa. a palavra. tia quanto às punições aplicadas, através de

O SR. MILTON TEMER (PT - AJ. Sem revisão atos de exceção, a servidores militares; ten-
do orador.) - Sr. Presidente, entendi que teríamos do pareceres: da Comissão de Constituição
levado em conta as diversas intervenções que cha- e Justiça e de Redação, pela admissibilida-
mavam a atenção para o fato de esta matéria estar de (Relator: Sr. Régis de Oliveira); e da Co-
sendo discutida na PEC, e que, portanto, a retirada, missão Especial, pela aprovação, com subs-
que não é a primeira - é preciso que o Governo che- titutivo (Relator: Sr. Darci Coelho).
gue a um acordo sobre isso -, seria para o arquiva- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mento da matéria. É para isso que estamos retiran- mesa, requerimento, no seguinte teor: .
do da pauta?

Nos termos do art. 117, inciso VI, do
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não. Regimento Interno, requeremos a retirada
O SR. MILTON TEMER - Então, o Governo da Ordem do Dia da proposta de Emenda à

não consegue se decidir sobre essa questão. É isso Constituição nº- 188-B, de 1994, que acres-
o que quero saber. centa parágrafos 6º- e 7º- ao artigo 8º- do Ato

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exa. das Disposições Constitucionais Transitó-
tem de... rias, dispondo sobre anistia quanto às puni-

O SR. MILTON TEMER - Não, estou pergun- ções aplicadas, através de atos de exceção,
tando ao Líder do Governo. Embora, muitas vezes, a a servidores militares.
Presidência diga o que é que o Governo deve dizer, Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1995. -
pergunto ao Líder do Governo. Luiz carlos Santos, Líder do Governo; Inocêncio

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB;
posso dizer o que o Governo deve dizer, Deputado. Odelmo Leao, Líder do PPB; e Ayrton Xerez, Vice-
Não posso acumular funções. Líder do PSDB.

O SR. MILTON TEMER - Pergunto ao Líder do O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
Governo se é isso. a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
de perguntar se se trata disso, porque o requerirnen- Exa. a palavra.
to é de adiamento da votação, gostaria de submetê- O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
lo a votos. do orador.) - Sr. presidente, Sras. e Srs. Deputados,
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com todo o respeito, gostaria de saber a razão do querimento que sLbmeterei a votos. Não está estipu-
pedido de adiamento dessa matéria, porque ela está lado, apenas quero garantir ao Plenário que, não es-
sendo adiada por exatos 31 anos, na correção de tando estipulado, voltarei ao assunto muito breve-
uma injustiça. Digo isso na condição de anistiado, mente.
como oficial que convive com a injustiça de ver os Vou submeter t. votos.
praças, que serviram sobre as ordens dos oficiais, O SR HAROLDO LIMA - Sr Presidente pela
não terem o reconhecimento dessa aniStia. ordem. . "

É uma questão séria, foi b~tante discutida O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
nesta Casa, há p~receres favor~vels. Quero enten- Ex!! a palavra.
der a razão do adiamento. DepoiS de 30 anos, será .
que esse assunto ainda não foi devidamente discuti- O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
do? revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero orientar a

. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Sr. De- minha bancada. Com relação a esse requerimento,
votaremos contra, porque consideramos que esse

putado Milton Temer, vou perguntar ao autor do re- item da pauta está suficientemente amadurecido e
querimento se ele gostaria de explicar. deveria ser votado nesta reunião. Conforme V. Exª-

Sr. Deputado Luiz Carlos Santos, V. Exa. gos- declarou, esse é um assunto de grande relevância
taria de atender ao apelo do Deputado Milton Te- Nosso voto será não.

mer? O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. peço a palavra pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
Srs. Deputados, a razão do pedido é que, apesar de
ser uma PEC de 1994, os trabalhos foram concluí- Exª a palavra.
dos há cerca de duas semanas, portanto, estamos O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
requerendo mais tempo para examiná-Ia. revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ponderar

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Subme- ao Deputado Luís Carlos Santos que essa matéria
terei o requerimento a votos. foi aprovada por unanimidade na Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação no dia 14 de ju-
O SR. GILNEY VIANA - Sr. presidente, peço nho, e também, de igual forma, na Comissão Espe-

a palavra pela ordem. cial no dia 22 de novembro. Trata-se de um assunto
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Tem V. que não há por que protelarmos. Penso que merece-

Exa. a palavra. rá, de forma unânime, a aprovação deste Plenário.
O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão Faço um apelo, não a V. EXª, que já explicou seu in-

do orador.) Sr. Presidente, vou contraditar a Lideran- teresse e a importância da apreciação da matéria
ça do Governo. Conheci na cadeia muitos marinhei- pela Casa, mas sim à Liderança do Governo e aos
ros, soldados, sargentos e oficiais das Forças Arma- demais Líderes governistas no sentido de retirarem
das que foram punidos por atos aparentemente ad- esse requerimento, a fim de que possamos votar e
ministrativos, mas, na verdade, com base no poder dar andamento à Ordem do Dia.
arbitrário da ditadura militar. É isso o que essa O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
emenda constitucional propõe e deve corrigir. Gosta- dência vai submeter o requerimento a votos.
ria de solicitar a V. Exa. que, pelo menos, discuta O Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
essa emenda ainda hoje, para que tenhamos clare- como se acham. (Pausa.)
za da posição da Liderança do Governo sobre o mé-
rito da questão, a fim de que a Liderança do PT pos- Aprovado, por maioria.
sa, eventualmente, tomar outra medida regimental. O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ DepWK:to, a palavra pela ordem.
não há medida a ser ton1ada, porque estou di~e de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
um requerimento e sou obrigado a sLbmetlHo a votos. Ex!! a palavra.

A Presidência cumpriu com sua tarefa e consi- O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
dera esse assunto da mai_Q!:- importância A matéria do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de
está na Ordem do Dia, conforme compromisso assu- quorum.
mido com alglJllsrTepotados que tiveram a pportuni- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
dade de _conversar comigo no gabinete. Há um re- submeter à verificação.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como ção, mas por correção de atendimento a um direito
votam os Srs. Líderes? de humanidade. Essa é a luta que está sendo trava-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDr 7" BA. Sem da não para obter caridade do Governo, mas isono-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encami.,. mia. Foi usado contra os praças o argumento fala-
nha o voto não: cioso de que na defesa do Governo legal de João

.0 SR. MILTON TEMER (pT - RJ,. Sem revisão Goulart incorreram em indisciplina e foram expulsos
com base no regulamento disciplinar das Forças Ar-

do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha-. madas. Este é o argumento usado para que hoje
dores encaminha o voto não. não se conceda anistia a esses praças. Os' oficiais

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- superiores, toda a oficialidade teve sua anistia reco-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami- nhecida em 1985. Não se trata de questão orçamen-
nha o voto sim. tária, mas de reconhecimento de justiça e, para tan-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - to, há de haver recursos, independentemente da
AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par-o vontade da área econômica do Governo.
tido Socialista encaminha o voto não. O PT vota não ao adiamento, Sr. Presidente.

O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB - PRo O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB visão do orador.) - O PPS vota não.
encaminha o voto não. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB _

,O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - AJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os cri-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em térios aqui têm sido diferentes. Matérias foram discu-
Iiome do Bloco/PFUPTB peço uma reflexão ao Ple- tidas' por sessenta, noventa dias, e a base govemis-
nário: trata-se apenas de adiamento de votação de ta acha que se discutiu durante muito tempo. A ma-
matéria que requer análise mais profunda para sa- téria em tela foi profundamente debatida. Será que
ber quanto representa para o. Tesouro Nacional essa não se encontra exaustivamente examinada? Esses
proposta de emenda à Constituição. parâmetros apresentados no plenário nos deixam

Sem entrar no mérito da questão, porque o preocupados.
Partido da Frente Liberal ainda não analisou a maté- O Partido Socialista Brasileiro vota não, por en-
ria,acredito que deveríamos conceder esse. adia- tender que a matéria foi exaustivamente discutida.
mento ao Líder do Governo, que explicou não dispor O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
de maiores dados sobre a mesma, para que S. Exª' revisão orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB conside-
fizesse uma consulta ao Governo a fim de saber sua ra que a questão remonta à Constituinte de
posição e o que isso representa para o Tesouro Na- 198711988. Na Constituição de 1988, foi concedida,
cional. Acho um absurdo um simples adiamento sus- no capítulo referente às Disposições Transitórias,
citar discussão tão ampla sobre a matéria. anistia aos servidores civis e aos empregados de

Portanto, Sr. Presidente, na certeza de que o empresas privadas, todos perseguidos políticos. Fo-
adiamento representa a vontade de votar matérias ram excluídos, naquela oportunidade, em função de
com responsabilidade, sabendo aquilo que se vai problemas que não foram bem esclarecidos, simples
votar e o quanto representa para o Tesouro Nacio- e exclusivamente os militares e os servidores civis
nal, o Bloco PFUPTB encaminha o voto sim. dos Ministérios militares. Só isso!

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem O que estamos pretendendo agora é completar
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os dados de- a anistia concedida pela Constituição de 1988, nas
vem ter sido exaustivamente debatidos nas Comis- Disposições Transitórias, posto que agora o assunto
sões pelas quais esta matéria passou. Ela foi apro- já foi efetivamente elucidado, exaustivamente discu-
vada unanimemente na Comissão de Constituição e tido e apoiado em todas as Comissões competentes,
Justiça e na Comissão Especial. Não creio que os razão pela qual o PCdoB considera que, para com-
Deputados representantes dos partidos com assento plementar um ato de justiça, devemos agora sim-
nesta Casa tenham votado unanimemente uma ma- plesmente estender aos servidores militares e civis
téria sem conhecimento de causa. funcionários dos Ministérios militares o mesmo direi-

Por isso, o PDT vota não. to já concedido aos servidores civis.
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão O PCdoB vota contra esse requerimento.

do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que maté- O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
ria como esta é de justiça. Não se diSCúte por dota- a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Já disse que a Presidência não vai procrastinar
Exª a palavra essa matéria, que em breve voltará à pauta. Por

O MIRO TEIXEIRA (POT - RJ. Sem revisão do isso, peço a reflexão dos Srs. Deputados.
orador.) - Sr. Presidente, percebo nesta discussão O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
qLie por parte dos partidos que apóiam o Governo há dente, peço a palavra pela ordem.
a alegação de que não está examinada a repercus- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
são orçamentária do que se discute na emenda Exª a palavra.
constitucional. Não foi uma posição contra o mérito O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB
da matéria propriamente dito. _ RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

Acompanhei todos os movimentos da anistia à Partido Socialista Brasileiro entendeu a ponderação
tramitação desta emenda Constitucional. O que vejo do Deputado Miro Teixeira e vai apoiar o requeri-
neste momento é que se insistirmos na votação mento de S. Exª-
hoje, a emenda provavelmente será derrotada, por- O SR. LUIZ BUAIZ - Sr. Presidente, peço a
que sem o entendimento não há possibilidade de 81- palavra pela ordem.
cançar três quintos dos votos. Como penso que de- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
vemos esgotar os esforços para aprovarmos a Exª a palavra.
emenda, peço aos companheiros que reflitam sobre
a possibilidade de apoiarmos o adiamento, para que O SR. LUIZ BUAIZ (Bloco/PL - ES. Sem revi-
possamos trazer a matéria posteriormente, após são do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota pela
uma articulação com os partidos que apóiam o Go- aprovação do requerimento.
vemo, a fim de que possamos ganhar, então, o méri- O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
to, pelo qual temos lutado. a palavra pela ordem.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
apalavra pela ordem. Exª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MIRO TEIXEIRA (POT - RJ. Sem revi-
Exª a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, cabe uma emenda,

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi- politicamente feita, para que o adiamento seja por
duas sessões?

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Cabe.
o voto sim.

O SR. SÉ;:lGIO AROUCA _ Sr. Presidente, O SR. MIRO TEIXEIRA - Sendo por duas ses-
sões, talvez não haja necessidade do voto nominal.

peÇO a palavra pela ordem. Consultei o Líder Sérgio Carneiro e S. Exª concorda.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Em nome do POT, concordamos com o adiamento

Exª a palavra. por duas sessões.
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Só que

visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer o requerimento já foi votado e este pedido de verifi-
uma retificação da posição do PPS. Pareceu-me que cação de quorum. Mas não custa nada a Presidên-
a proposta pelo nobre Deputado Miro Teixeira é pon- cia se comprometer. Já que o adiamento da votação
derada e sábia. Por isso, passo a apoiar o requeri- me dá o arbítrio de recolocar a matéria, eu a adio
mento. por duas sessões.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
a palavra pela ordem. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB deixa

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. a questão aberta à sua bancada, tendo em vista que
Exª- a palavra. o primeiro signatário deste projeto é o Deputado Zai-

O SR. HAROLDO LIMA (pCdoB - BA. Sem re Rezende.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento Portanto, a bancada está liberada para votar
apresentado à Mesa propõe o adiamento por quan- de acordo com sua vontade.
tas sessões? O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não peço a palavra pela ordem.
fixa o número de sessões. Fica ao arbítrio do Pre- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
sidente. Exª a palavra.
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O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem pecial, pela aprovação, com Sl.JlJstitutivo
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do (Relator: Sr. Antônio do Valle).
PCdoB está de acordo com o adiamento da matéria O SR. PRESIDENTE (Luís EduardO)';" Não ha-
por duas sessões. vendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis-

Como já foi votado o requerimento, considera- cussão.
mos que esse encaminhamento é correto, ou seja, Vai-se passar à votação da matéria:.
ficamos com a palavra de V. Exª de que, dentro de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)..:. A Cq":
duas sessões, voltará à pauta. , .

O SR. AGNALDO TIMÓTEO _ Sr. Presidente, missão Especial ao apreciar a proposta.de Emenda
à Constituição Nº48195 ofereceu a mesma.e 'vou

peço a palavra pela ordem. submeter a votos oseguinte Substitutivo .. ;
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduarçlo) - Tem V~

Exª a palavra. Dá nova redação ao inciso 11 do art.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (PPB - RJ. Sem 192 da Constituição Federal.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, por duas ses8Õ- As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
es - quinta e sexta-feira - a votação será na segun- nado Federal, nos termos do §.3º- art. 60 da Consti-
da-feira. tuição Federal, promulgam a. seguinte Emenda ao

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço texto constitucional:
a palavra pela ordem. Art. 1Q O inciso 11 do artigo. 192 da Constitucião

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
palavra V. Ex-ª' Art. 192 .

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revi- ..
são do orador.) - Sr. Presidente, se o apelo vem de 11 - autorização e funcionamento dos
V. Exª-, isso implica o compromisso da busca de um estabelecimentos de seguro, resseguro, pre-
reconhecimento de impulsão desse debate do Ple- vidência e capitalização, bem como do ór-
nário e nessa relação com a Mesa podemos discutir, gão oficial fiscalizador.
peço um minuto para consultar a bancada. Art. 2Q Esta Emenda Constitucional entra em

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois vigor na data de sua publicação.
não, apenas quero reafirmar que meu compromisso O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ A Presi-
é adiar a matéria por duas sessões. Quanto ao méri- dência apela a todos os Srs. Deputados que compa-
to, fica a critério dos Srs. Líderes. reçam imediatamente ao plenário, a fim de ter início

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, em a votação pelo sistema eletrônico. Trata-se de
função do esforço feito pela Casa e do espírito de emenda à Constituição, portanto é preciso quorum
harmonia que parece reinar entre as Lideranças no qualificado.
sentido de buscar uma solução justa para o proble- Solicito aos Srs. Deputados que tomem seus
ma, o PT retira o pedido de votação. lugares.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-
do de duas sessões a Presidência fará constar na O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
matéria a Ordem do Dia. votam os Srs. Líderes?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) O SR. JOSÉ AN(BAL (PSDB - SP. Sem revi-
_ 4 _ são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO o voto sim.
NQ 48-B, DE 1995 O SR. ODELMO LEÃO (PTB - MG. Sem revi-

(Do Sr. Cunha Bueno) são do orador.) - Sr. Presidente o PPB encaminha o
voto sim.

Discussão em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nQ 48-A, de O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
1995, que acrescenta ao inciso 11, do artigo revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
192, da Constituição Federal, a expressão não.
resseguro após a palavra seguro; tendo pa- A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
receres: da Comissão de Constituição e Jus- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB, vota
tiça e de Redação, pela admissibilidade (Re- sim, deixando claro que temos conhecimento de que
lator: Sr. Adylson Mota); e da Comissão Es- o Banco Central já traça normas sobre seguros. A
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Comissão Especial deu posição favorável e nós a O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
acompanhamos. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem não.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota O SR. AVRTCX..l XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
não. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- A SRª MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota não. visão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota

O SR. MILTON TEMER (PT - AJ. Sem revisão sim.
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
dores vota não. Deputados que se encontram nas bancadas queiram

O SR. LUIZ BUAIZ (Bloco/PL - ES. Sem revi- registrar os códigos de votação.
são do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
co/PUPSD/PSC vota sim. votam os demais Líderes?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota não. vota não.

O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
que precisamos explicar um pouco esta matéria. O o voto sim.
art. 192 da Constituição define o seguro que fica sob O SR. INOCÉNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
o livre mercado. O que se pretende agora é acres- PE. Sem revisão do orador.) - O Bloco PFUPTB en-
centar a palavra resseguro, dando oportunidade às caminha o voto sim.
entidades privadas de atuarem no mercado. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-

A Constituição promulgada em 1988 entendeu dência solicita aos Srs. Deputados que não registra-
que havia necessidade de se ter o controle do Esta- ram seus votos que o façam nos postos avulsos.
do sobre o resseguro. No entanto, hoje, com a libe- O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
ralização da economia, não se entende mais que o PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos
seguro fique sob a guarida do Estado. Srs. Deputados que acorrem ao plenário neste mo-

Portanto, Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB en- mento informo que a Liderança do Bloco PLF/PTB
caminha o voto sim, na certeza de que, assim fazen- encaminhou o voto sim. \
do, está indo ao encontro da vontade deste Plenário, O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente,
desta Casa e do País. peço a palavra pela ordem. .

Trata-se de mais uma liberalização da econo- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
mia, para que a iniciativa privada possa atuar em as- Exª a palavra.
suntos que não são próprios e específicos do Esta- O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RJ. Sem re-
do, mas sim da iniciativa privada. visão do orador.) - Sr. Presidente, acredito que seja

O Bloco PFUPTB encaminha o voto sim. uma questão de interesse de todos, apesar de pare-
O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. cer de pequena monta, mas o número de painéis da-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encami- nificados está crescendo violentamente. Agora mes-
nhamos o voto sim, favorável à medida de abertura mo tentei votar em três poltronas e, em todas as
da economia e, portanto, coerente com as posições três, o painel estava danificado. Isso acaba prejudi-
do Governo. cando as votações. Acredito que a Mesa poderia to-

. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo~ - A Presi- mar providências.
dênCia· solicita a todos os Srs. Deputados que to- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou so-
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo licitar à direção que verifique o sistema e que con-
sistema eletrônico. serte o quanto antes.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, O SR. JOSÉ GENofNO - Sr. Presidente, peço
peço a palavra pela ordem. a palavra pela ordem.

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



Ofício nº- 0121195

Senhor Presidente,
Venho perante Vossa Excelência, na condição

de Presidente da Comissão Parlamentar de inquéri
to, que investiga a situação dos bingos no Brasil, co
municar: que, nesta data, tomei conhecimento de
denúncia de extorsão ao bingo Liberty, por parte de
um elemento, que fala em nome do Deputado Mar
quinho Chedid.

Essa denúncia de extrema gravidade, que en
volve um membro da CPI, tramita junto ao 8Sº- Distri
to Policial da Capital de São Paulo, cujo titular é Dr.·
Mauro Marcelo de Lima e Silva, tendo acompanha
mento de um Promotor de Justiça, Dr. Marco Aurélio
R. de Carvalho, que me apresentram tais fato.

Assim sendo, passo a Vossa Excelência estas
informações para as devidas providências.

De São Paulo para Brasília. 16-11-95. - Zulaiê
Cobra Ribeiro, Deputado Federal.

Excelentíssimo Senhor
Doutor Luís Eduardo Magalhães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Brasília, 1Q de dezembro de 1995

Cor. Ofício nº- 036/95

Senhor Presidente:
Como é público e notório, a gravidade da de

núncia feita envolvendo membro da CPI destinada a
investigar a situação dos Bingos no Brasil assumiu
dimensão tal que a apuração do respectivo fato está
a determinar um esforço conjunto do Corregedor

,..Com outros membros desta Casa, de molde de ace
lerar {) respectivo processo investigatório, como as
sim exige a sociedade.

De tal sorte e justificado em precedente ocorri
do durante a gestão da última Mesa, venho requerer
a V.EXª a designação de membros desta Casa para
formar uma comissão, sob a coordenação do Corre-
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O SR. JOSÉ GENofNO (PT - SP. Sem revi- para, sob a Presidência do primeiro, apurar os fatos
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar em referidos nos ofícios nº-s 121195, da srª Deputada
ata que votei não seguindo o meu partido, mas a mi- Zulaiê Cobra, Presidenta da Comissão Parlamentar
nha opinião p sim. de Inquérito destinada a investigar a situação dos bi-

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco ngos no Brasil, e 36195, do Sr. Corregedor da Câmara
PFUPTB - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- dos Deputados, Dep. Beto Mansur, ambos relaciona-
dente, reitero aos Srs. Deputados do Bloco PFUPTB dos a denúncia envolvendo membro da citada CPI.
que encaminhamos o voto sim. Brasília, 5 de dezembro de 1995. - Luís

O SR. JOFRAN FREJAT (PPB - DF. Sem re- Eduardo, Presidente.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomen- Ao Sr. Corregedor, para apurar em 21-
da o voto sim. 11-95.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infor
mo aos Parlamentares que estão adentrando o ple
nârio neste momento que o Bloco PFL - PTB reco
menda o voto sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
apelo aos Srs. Parlamentares que se encontram nas
diferentes dependências da Casa que acorram ime
diatamente ao p1enârio, uma vez que estamos em
pleno período de votação nominal de proposta de
emenda à Constituição, que requer o quorum quali
ficado de três quintos, portanto, um quorum alto.

Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB recomenda a
seus membros que votem sim. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência tem o dever de informar aos Srs. Deputados
que constituiu Comissão de 5 membros para, junta
m~nte com a Corregedoria da Câmara, apurar de
núnl,;ias envolvendo membros da CPI do Bingo.

Esta Comissão, constituída pelos Deputados
Beto Mansur, Hélio Bicudo, Zaire Rezende, Agnelo
Queiroz e Jairo Carneiro, deverâ apurar as denún
cias, no menor espaço de tempo possível, para que
possamos tomar uma posição. A Mesa quer o escla
recimento o quanto antes para que não maculem a
imagem da Câmara dos Deputados e o esforço de
todos os Srs. Deputados no sentido de recuperar o
prestígio da Instituição.

ATO DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições,

Resolve
constituir Comissão de sindicância, a ser inte

grada pelos Deputados Beto Mansur, Jairo Carneiro,
Zaire Rezende, Hélio Bicudo e Agnelo Queiroz,
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gedor, e dar-se curso ao processo investigatório já Desse modo, Sr. Presidente, trata-se de mais
iniciado na Corregedoria para apurar o fato ao início um avanço para o País, que faz com que o Estado
mencionado, lide com assuntos específicos e próprios dele, como

Valho-me do ensejo para reiterar a V.Exªa ma- saúde, educação, segurança, deixando para a inicia-
nifestação do meu maior apreço e destinguida consi- tiva privada aquilo que não for de sua competência.
deração. - Deputado Beto Mansur, Corregedor. Faço, então, um apelo para que os Srs. Depu-
Exmo. Sr. tados compareçam ao plenário e registrem seus vo-
Deputado Luís EduardQ Magalhães tos a fim de que possamos decidir esta matéri~.

DD. Presidente da Câmara dos Deputados O Bloco PFUPTB recomenda o voto Sim, Sr.
NESTA . Presidente.

O SR. ANTONIO DOS SANTOS _ Sr. Presi- . O SR. ERALDO TRIND~DE (PPB - AP. Sem
dente, peço a palavra pela ordem. ' revisão do orador.) - Sr. Presidente, em função d?

O SR PRESIDENTE (L ' Edua d ) _ T V es~rmos votando uma propo~~ d~ eme~da consti-
a' UIS r o em. tuclonal, para a qual há eXlgencla regimental de

Ex- a palavra. quorum qualificado, queremos solicitar aos Parla-
O SR. ~NTONIO DOS SANTOS .(Bloco/PFL - mentares do PPB, que ainda não exerceram o direi-

CE. Sem reVisão do orador.) - Sr. PresIdente, o 810- to ao voto, que o façam.
co PFUPTB apela a,o~ seu.s ~embros para que E a Liderança do Partido orienta o voto sim a
compareçam ao plenano, poiS Já estamos em pro- esta matéria.

cesso final de votação. .. O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
O Bloco PFUPTB recom~nda o voto sim. . visão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSDB encami-
O SR. PRESIDENTE (LUIS Ed!Jardo) - A Presl- nha o voto sim

dência vai encerrar a votação. . O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _
O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Pres,den- PEr Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

te, peço a palavra pela ordem. co PFL-PTB recomenda o voto sim.
a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. JOSÉ FRITSCH - Sr. Presidente, peço

Ex- a palavra. a palavra pela ordem.
O SR•.INOC~NCIO OLIVEIRA (~loco/PFL - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

PEr Sem reVisão do orador.) - Sr. Presldente,faço Exª- a palavra.
nova~ente um apelo ao~ Srs. Deputados que estão O SR. JOSÉ FRITCHS (PT - SC. Sem revisão
nas ~JVer~as dependênCias da, Casa,para que acor- do orador.) - Sr. Presidente não há mais fluxo para
ram Imediatamente ao plenáno, pOIS estamos em a votação '
pleno período de votação de uma proposta de . ,
emenda à Constituição, que requer quorum qualifi- O ~R. PRESIDENTE ~LUls Eduardo) - Vou es-
cado de três quintos e, portanto, quorum alto para ~rar mais um pequeno penodo e vou encerrá-Ia.
que seja decidida esta matéria. O ~R. PAULC? ROCHA - O chamado fluxo não

Trata-se de uma matéria importante. Temos vem mas, Sr. Presidente., ,
mais de 450 Srs. Deputados presentes na Casa e, . O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - MUIto
até agora, o painel eletrônico registra apenas 409 obrigado, Deputado Paulo Rocha, por colaborar.
Parlamentares. Portanto, Sr. Presidente, há ne- A Presidência está certificando-se se não há
cessidade da presença dos Srs. Deputados para nenhuma reunião para, então, encerrar a votação.
que possamos concluir esta votação. ~ uma vota- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
ção importante, que trata da liberação do seguro encerrada a votação.
privado no Brasil, para que as empresas privadas O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
possam explorar esse·. setor. Acrescenta-se ape- vai proclamar o resultado:
nas no art. 192 a palavrfi resseguro após a palavra VOTARAM:
"seguro." Sim - 330

Se, na Constituinte de 1987/88, e, por conse-1 Não-94
guinte, na promulgação da Constituição, foi impor- Abstenção - 2
tante que o Estado ficasse com o controle desse se- Total- 426
tor, hoje isso não mais se justifica, Sr. Presidente, O Substitutivo da Comissão Especial foi apro-
sobretudo depois da liberação da economia. vado.
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Prejudicada a proposição inicial (Proposta de
Emenda à Constituição nQ. 48/95.)

A matéria retorna à Comissão Especial para
elaboração da redação para o 2Q. tumo.

VOTARAM OS SEGUINTES SRS. DEPUTA
DOS:

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPB - Sim
Luís Barbosa - Bloco - PTB - Sim.
Robério Araújo - PPB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPB - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPB - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim..
Silvernani Santos - PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - Bloco-PFL - Sim
Chicão Brígido - PMDB·~ Sim
João Maia - PSDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Osmir Lima - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Sim·

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim .
Darci Coelho - Bloco - PPB- Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim .
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - PMDB - Sim

Maranhao

Albérico Filho - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo ~ Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - PPB - Sim
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim

ceará
Anibal Gomes - PMOB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Edson Queiroz - PPB - Sim
Edson Silva - PDT - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel - PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
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Ubiratan'Aguiar-'PSDB - Sim
Vicente ArrudB- PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB ....; Sim,

,Piaur

Alberto Silva - PMDB- Sim
B. Sá - PSDB,- Siní
Ciro Nogueira - BlOco - PFL -. Sim
Felipe Mendes.- PPB - Sim,
João Henrique - PMDB - Sim,
Júlio Cesar - Bloco - PFL ~ .Sim
Mussa Demes- Bloco - PFL·- Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Sim

~ ."-

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFl.- Sim
Betinho Rosado,... Bloco - PfL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia,- PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim'
Iberê Ferreira - Bloco - PFL -Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Parafba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gauclêncio Neto - Bloco - PFL -:-' Sim
Armando Abnio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Roberto Paulino - PMDB - Sim

Pernambuco

Fernando Ferro - PT - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco'- PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim

Dezembro de 1995

Robertó Magarhães - Bloco:'" PFL ..:.. Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB....; Sim
Severino Ca\ialcan~ - Bloco - PFL - Sim
Vicente André GOmes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB "-' Sim
Wolnev Queiroz....; PDT - Não .

Alàg~s

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias,... Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira,... Blo,co. - PFL -.$im
Ceci Cunha- PSDB -.Sim.
Fernando Torres - PSDB, - Sim
José Thomaz Nonô - S/P - Sim
Olavo Calheiros '- PMDB ...:. Sim
Talvane Albuquerque ~ PPB -Sim

sergipe
, ,

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
, Bos.co França - Bloco - PMN - Sim. .'.
Carlos Magno -Bloco,... PFL - Sim
Cleonâncio·Fonseca,... PPB - Sim. .

José Teles- PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - Bloco - PSB - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - eloco - PFL - Sim
Beto Lelis - BlOCo - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - pedoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tucle - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco -:- PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
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Sim

Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PPB - Sim I

Mário Neg~omonte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - P~DB - Sim
Prisco Viana,..., PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
UbaldinoJLiliiqr - Bloco - PSB~Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL .:.. Sim

Minas Gerais

Aécio Neves- PSpa,- Sim "
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando CoSta. - PMDB - Sirn
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sirn
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Danilo de Castro -PSDB - Sirn'
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Genésio Bemardino - PMDB - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL-

Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco PTB - Sim

Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB -'Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB "-- Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - PMDB- Sim
Sérgio Miranda - PCdoB- Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - PMDB- Sim
Sílvio Abreu - PDT- Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB .::.. Sim '

Esprrito Santo

Adelson Salvador - Bloco -:- PSB- Sim
Feu Rosa.::.. PSDB - Sim
João Cosel' .:-' PT - Não
Luiz Buaiz -'- Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata -'PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB .:... Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim
Alexandre Cardoso --Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
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Lima Netto - Bloco- PFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Mi~QI) Temer.- PI..;; Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco ...,PMDB - Sim
Noel de Oliveir,a - pMDB - Não
Paulo Feij6.-p,SD~ - Sim
Roberto Camp~s. - PPB -Sim.
Roberto Jefferson.- Bloco - PTB - Sim
Rubem Meçlina.,.. Bloco - ·PFL..., Sim
Sérgio Arouca",:" PPS ..., Não
Simão SesshTl':" PPB - Sim
Sylvio Lopes ':"PS06 - Sim'

sao,Paulo'

Alberto Goldman- pMDB "::Slm
Aldo Rebelo':" PCdOB - Não' ,
Almino Affonso- PSDB -Sim
Aloysio Nunes- 'Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio :....; PSDB - Sirrí
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB "'-.Sim
Arnaldo Madeira - PSDB .....·Sim
Ayres da Cunha .... Bloco""': PFL - Sim
Beto Mansur - PPB - Sim'·
Carlos Apolinário - PMDB- Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima -.PSDB - Sim
De Velasco ..., Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genoíno - PT - Não

José Machado - PT - Não
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB -: Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri- PMDB - Sim
Marta Suplicy- PT - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco'~ PTB - Sim
Paulo Lima -'Bloco -'PFL ''':: Sirn
Régis de Oliveira - Bloco- PFL - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Turna -:- PSL:"" Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT,.;.. Não '
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim
ValdemarCostaNeto - Bloco - PL - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
We!son Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPB - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundel;) - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Sim
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Marconi Perillo - PPB - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedro Wilson";" PT - Não .
Roberto Balestra -'PPB - Sim'
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Vilmar Rocha.;.. Bloco'- PFL- Sim'
Zé Gomes da Rocha .... Bloco..:. PSD .,.;8im

" ,
Mato Grosso do Sul

Andre puccinelli .,.. PMDB - Sim,
Dilso Sper13.tico ...:. PMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim .

t .' .'

Marilu Guimarã~s - Bloco, - PFL ~. Sim.
Marisa Serrano - PMDB - Sim,
Nelson Trad ...: Bloco - PTB- ,Sim
Oscar Goldoni - PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim ,

Paraná

Abelardo Lupidn - Bloco -PFL -Sim
Affonso Camargo.:... Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto- Bloco - PFL'-Sim
Basílio Villani - PPB' - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico- PPB - Sim'
Elias Abrahão - PMDB .... Não
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - PMDB - Sim
Nelson Meurer - PPB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PPB - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edison Andrino - PMDB - Sim

Hugo Biehl- PPB - Sim" .
João Pizzolatti - PPB - Sim-
José Carlos Vieira - Bloco - PFl":' Sim'
José Fritsch - PT - Não' .
Leonel Pavan - PDT -'Sini
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPB ~Sim'
Milton Mendes - PT:'" Não
Paulo Bauer - S/P -Sim "
Paulo Gouvea - Bloco- PFL ..;. Sirri .
Serafim Venzon - PDr':' Não

Rio Grande do Sul '

Adroaldo Streck - PSDB :... Sim
Adylson Mptta.-:- PPB - Sim.
Aírton Dipp -:- PDT - Não' .
Augusto Nt:m:fes - PPB.- Sim
Carlos Cardinal- PDT -: Não
Dar.císio Perondi - PMDB -: Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Germano Rigotto - PMDB. - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi";' PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - S/P - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

Apresentaçao de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHO
RES:

ADYLSON MOTTA - Projeto de resolução que
dá nova redação ao art. 41 do Regimento Interno.



Requerimento de informações ao Ministério da
Justiça sobre o pagamento da Gratificação de Pro
dução Suplementar aos servidores do Departamento
de Imprensa Nacional.

Requerimento de informações ao Ministério da
Previdência e Assistência Social sobre o pagamento
da Gratificação de Estimulo à Arrecadação e Fiscali
zação aos servidores do INSS.

MAX ROSENMANN - Projeto de lei que esta
belece agravantes nos casos de ,crimes praticados
por membros da Polícia Civil e Militar e da Polícia
Federal.

BENEDITO GUIMARÃES - Indicação ao Po
der Executivo de inclusão da disciplina Canto Orfoo
nico nos currículos escolares de 1Q e.2Q grau.

FÁTIMA PELAES - Projeto de lei que altera o
Estatuto da Criança e do Adolescente, na seção re
ferente à autorização para viajar.

MARCELO DÉDA - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária sobre pagamento da Gratifica
ção de Desempenho de Atividade de Fiscalização.

Requerimento de informações ao Ministério do
Planejamento e Orçamento sobre pagamento da
Gratificação de Desempenho e Produtividade de
Planejamento, Orçamento, Finanças e Controle.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre pagamento da Gratificação de De
sempenho e Produtividade de Planejamento, Orça
mento, Finanças e Controle.

Requerimento de informações ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado sobre
pagamento da Gratificação de Desempenho e Pro
dutividade de Planejamento, Orçamento, Finanças e
Controle.

Requerimento de informações ao Ministério da
Aeronáutica sobre pagamento da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre o pagamento da Retribuição Variável
da Comissão de Valores Mobiliários - RV/CVM - e
da Retribuição Variável da SUSEP/SUSEP.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre o pagamento da Retribuição Adicio
nai Variável aos servidores da Receita Federal.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre o pagamento do pro-Iabore de êxito
aos servidores da Procuradoria da Fazenda Nacio
nal.
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INÁCIO ARRUDA - Requerimento de informa- a fundos especiais criados especialmente para este
ções ao Ministério da Aeronáutica sobre atividades fim.
da Secretaria de Inteligência da Aeronáutica relati
vas ao episódio da escuta telefônica realizada pela
Polícia Federal nos aparelhos usados pelo Embaixa
dor Júlio César Gpmes dos Santos.

OSVALDO BIOLCHI - Projeto de lei que dá
nova redação ao inciso I do art. 28 da Lei nº- 8.906,
de 4 de julho de 1994.

JOSÉ FRITSCH - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária sobre liberação de créditos para
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul
tura Familiar - PRONAF.

FRANCO MONTORO - Projeto de lei, que insti
tui o voto distrital misto, e dá outras providências.

MARCELO TEIXEIRA - Projeto de lei que dis
põe sobre a obrigatoriedade da transcrição do Hino
Nacional na capa de todos os cademos escolares.

IVO MAINARDI - Projeto de lei que introduz al
terações relativas aos recursos do Código de Pro
cesso Civil - Lei nº- 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

MOREIRA FRANCO - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça,
de adoção' de medidas destinadas a concessão de
recursos extraordinários para as Polícias Civil e Mili
tar do Estado do Rio de Janeiro.

SYLVIO LOPES - Projeto de lei que dispõe so
bre o uso das faixas de domínio público que mar
geiam as rodovias para culturas de ciclo anual.

'Projeto de lei que obriga as empresas tabagei
ras a-estamparem fiOS rótulos dos derivados do ta
baco os teores de'nicotina, alcatrão e substâncias
tóxicas.

Recurso ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos de revisão da declaração de prejudicialidade do
Projeto de Lei nº- 1.163, de 1995.

PAULO ROCHA - Projeto de lei que regula
menta a profissão de artesão, e dá outras providên
cias.

MICHEL TEMER - Requerimento ao Presiden
te da. Câmara dos Deputados de apensação dos
Projetos de Lei nº-s 3.619, de 1993, de autoria da
Deputada Rita Camata, e 1.156, de 1995, do Poder
Executivo, que regulamentam a parte final do inciso
XII do art. SQ da Constituição Federal. .

MAURfclO REQUIÃO - Projeto de lei que es
tabelece a obrigatoriedade de transferências de re
cursos da União destinadas à manutenção de esta
belecimentos de ensino, a serem feitas diretamente
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Requerimento de informações ao Ministério do O Sr. Eurico Miranda - Muito obrigado, Depu-
Trabalho sobre o pagàmerito da Gratificação de Es- tado Agnaldo Timóteo. Sr. Presidente, Srs. Deputa-
tímulo à Arrecadação e Fiscalização. dos, hoje V.ExªS tomaram conhecimento, pelo Presi-

CHICÃO BRrGIDO E OUTROS - Indicação ao dente desta Casa, da constituição de uma 'cOmissão
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da de sindicância para apurar as denúncias com rela-
Justiça, de construção de um Hospital de Custódia e ção à CPI do Bingo. AI!;Juns juristas defendem a po-
Tratamento Psiquiátrico, em Rio Branco, Estado do sição de que a própria pessoa não tem poderes para
Acre. autorizar a quebra do seu sigilo bancário e telefôni-

CARLOS MOSCONI '",,: Projeto de lei que dá co. Quero, desde já, dentro dessa discussão, autori-
nova redação aos arts. 178 e 179 da Lei n05.689, de zar a quebra do meu sigilo bancário, do de minha
11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Pro- mulher, do de meus filhos, e também o sigilo de to-
cesso Civil. dos os aparelhos telefônicos meu e de minha famí-

Projeto de lei que altera dispositivos da Lei n° lia. Quero colocá-los à disposição da Corregedoria e
6.194, de 19 de dezembro de 1974, que dispôe so- da mesa. (Palmas.)
bre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causa- O SR. AGNALDO TIMOTEO - Sr. Presidente,
dos por veículos automotores de via terrestre, ou por srªs e Srs. Deputados, quero alertar a Casa para
sua carga, a pessoas transportadas ou não. . algo de grave que verri acontecendo com o poder

SOCORRO GOMES - Requerimento de infor- neste País.
mações ao Ministério da Aeronáutica relativas ao Estes dias, por conta do escândalo armado
Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM. com a escuta telefônica do Embaixador Júlio César,

RICARDO GOMYDE - Projeto de lei que revo- assunto sobre o qual a cada dia que passa surgem
ga o art. 57 da Lei n° 8.672, de 6 julho de 1993, que mais perguntas e ~~nos respostas, o. Diretor do D~-
institui normas gerais sobre desportos e dá outras partamento de PoliCia Federal, Dr. Vicente Chelotti,
providências. ' declarou à imprensa que a independência da Polícia

, .. Federal era i/1l>Ortante na manutenção da trilogia que
O Sr: LUIS Edu~rdo, .Presidente, del- vinha dando certo; a Polícia Federal investiga, a Pro-

xa a cadeira da pres,dêm:,a, ~e.é ocupa: curadoria da República denuncia e a Justiça julga.
da pelo Sr. Ronaldo Penm, 1- V,ce-Pres,- Dito solto, sem uma visão crítica, pegando de-
dente. savisado o interlocutor, parecem até palavras muito

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente, bonitas. Mas a tal independência é hoje algo muito
peço a palavra pela ordem. discutível.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem Independente de que? E do Sindicato? Será a
V.Exll a palavra. Polícia Federal independente da CUT?

O SR. JAQUES WAGNER (PT-BA. Sem revi- A independência da Polícia Federal é compará-
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o vel à nomenclatura que exerceu durante décadas o
meu voto não na votação anterior. controle com mão de ferro sobre a União Soviética,

O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB-PA. Se, ou então à Central de Inteligência Americana, a CIA,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar onde o Sr. Edgard Hoover reinou durante décadas
o meu voto sim na última votação. também. Aliás, os métodos que o Sr. Hoover utiliza-

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vai-se va produziram um invejável acervo de inconfidência
passar ao horário de sobre políticos norte-americanos, obtidos através de

VII _ COMUNICAÇOES PARLAMENTARES pro~essos semelhantes ao que nós assistimos por
aquI.

Tem a palavra o Sr. Agnaldo Timóteo, pelo Não seria um excesso de coincidências o De-
PPB. partamento que produziu as gravações do Embaixa-

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (PPB-RJ) - Sr. dor Júlio César ter sido financiado exatamente pela
Presidente, srªs e Srs. Deputados, rogo respeitosa- CIA onde no passado reinou o Sr. Edgard Hoover.
mente a atenção de V.ExªS presentes em plenário, Os métodos dele não servem mais para eles, mas
nos gabinetes ou nos corredores para o pronuncia- para nós, vale tudo.
mento que farei a seguir. E, sinceramente, não creio que haja entre nós

Antes, concedo um aparte ao Deputado Eurico alguém que defenda tais atitudes, que seja capaz de
Miranda. concordar com este estado a que chegamos. O erro
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está em permitir-se que'um organismo armado orga- Dr. Luiz Glicério ,SitVeira:~em~~, Superintén-
nlze-se,paralelamente em um sindicato. O sindicato dente da Polícia Federal no Paraná, Presidente do
de polícia e' a quebra da hierarquia, é o poder para- Sindicato da Polícia no Paraná, CUT;
I~io: lhcén~vado e financiado com dinheiro público, é . [~r. Lourival C~rrijo, Diretor da Polícia Rodoviá-
a desordem, é o desmando. ria e Presidente da FederàCão da Polícia ROdoviária

Assistimos em um ~ssado recente um dirigen- Federal,CUT;, .
te s,,,,,dical ,do Sindicato da Polícia Federal dizendo- O Sindicato da Polícia Federal tomou conta da
se ~.i~posto a pegar em 'armas para se defender de direção do órgão em todo o, Brasil, :criaf'ldo um con-
uma Intervenção durante uma greve. trole,paralelo dàs ações daquelá 'iQ~~tuição.

Greve ,de funcionári9 público é chantagem. Será que é esta a independência da Polícia Fe-
Grevede f!.Incionário público armado é extorsão. deral? Independente, do .GQverno" ,mas filiada à CUT

. E o que acontece'hoje? O sindicato de polícia e aq,governo paralelo ,do PT?
que fez a greve, filiado à CUT que é oposição ao - Para mim, Sr. Presidente, esta.é a verdadeira
Governo, domina a Polícia Federal. trilogia que hoje se constitui uma ameaça aogover-

As'conseqOências nós estamos assistindo; O' no. Políciafederal,CUT eo PT. A CUTfareja,'oPT
Sr. Graziano, simpático ao PT, tem mais prestígio e late e a Polícia Federal morde.
no mínimo obtém mais infOrmações junto à Polícia Estamos vivendo um momento muito delicado,
Federal que o superior imediato da organização, o Sr. Presidente. É um.absurdo que se grampeie, por
Ministro da Justiça, Nelson Jobim, que em toda esta tabela, o telefOne do Presidente da,República..isso é
história está vivendo o papel do marido traído, fOi'o' teriorismo, é agressão a todos os Poderes, é uma
último a saber. Bem feito, quem manda nomear a violência inconcebível, inominávere imperdoável.
oposição~ Espero que o .Presidente da República tenha a

Acho que ao encerrar esse meu pronuncia- coragem de 'enfreritar,' se necessário, até dificulda-
mento deveria aduzir algumas informações sobre os des domésticas mas não pennita que qualquer tipo
dirigentes da Polícia Federal, para que não fique pa- de chantagem possa colocar em risco a democracia
recendo um discurso vazio, ou mesmo para que a1- em que vivemos.
guém possa contestar o que aqui afirmei. Espero que o Sr. Presidente dà República tor-

Dr. Vicente Chelotti, Diretor-Geral da Polícia ne público o que sabe a respeito dessas fitas, que fi-
Federal, Presidente da Associação Nacional dos De- caram cinqüenta dias nas mãos do Sr. Chelotti. Não
legados, estava à disposição do Sindicato em Brasí- sabemos que tipo de compromisso ou envolvimento
lia, CUT: há naquelas fitas, envolvendo o Sr. Presidente da

Dr. Marcelo ltagiba, Diretor do Centro,de Inteli- República. Isso no~. assusta muito. Aliás, acrescen-
gência da Polícia Federal, Presidente do Sindicato to: s~ eles conseg~e~ grampear o telefOne do Sr.
da Polícia em São Paulo, CUT: PreSidente da R,epubh?S e'!1basados apenas em te-

" lefonemas anÔnimos, lmagmemos há quantos anos
.Dr. Washl~~n Nasclmen!o: Chefe,d~ Interpol, devem estar sendo grampeados os telefones dos bi-

PreSidente do Smdlcato da Poltcla do Distrito Fede- cheiros, e nunca conseguiram ligá-los às drogas e
ral, CUT; muito menos à lavagem de dinheiro. Isso é apenas

Dr. José Roberto Benedito Ferreira, Chefe de um adendo.
Gabinete ,do,Diretor-Geral,~a Políci~ F~deraJ, Dire- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, regis-
tor do Smdlcato da PoliCia do Distrito Federal, trando minha preocupação e fazendo uma denúncia
CUT; irrespondível. Ninguém ousará dizer que o que aca-

Dr. Ercídio Nunes, Coordenador de Pessoal da bei de relatar nesta tribuna não é a mais absoluta
Polícia Federal, Diretor do Sindicato da Polícia no expressão da verdade. A CUT e o PT querem a des-
Distrito Federal, CUT; graça da Nação, a desgraça da Nação é a nossa

Dr. Edson Resende, Diretor do Instituto Nacio- própria desgraça, e nós não a queremos.
nal de Identificação, Diretor do Sindicato da Polícia Durante o discurso do Sr. Agnaldo Ti-
no Distrito Federal, CUT; m6teo, o Sr. Ronaldo Perim, 19. Vice-Presi-

Dr. Bengson Toledo Silva, Superintendente da dente, deixa a cadeira da presidência, que é
Polícia Federal de Alagoas, Presidente do Sindicato ocupada pelo Sr. Benedito Domingos, 3f2Se-
da Polícia em Alagoas, CUT; . cretário.
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Q'SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Investir o dinheiro do eontribuinte parasálvar
Com a palavra o Deputado José i Aldemir, pelo bancos falidos nãq é uma boa prática, e ,não foi para
PMDB., , ',' " isSo que o povo/escolheU a, f't~idef1te F,~Q1~nQó'

o ,SR. JOSÉ ALDEMIR (PMDB-PB. Pronuncia Henrique Cardàso. O serviço bancãrioé uma ~tiVi-'

oseguinte discurso.)''':'''Sr. Presidente, srªS e Srs. dade como outra qualquer, sujeita a riscos do mer-
Deputados, O povo Brasileiro é sócio do Governo cado e à má administração de seus gerent~s. O que
apenas'no prejuízo. ' não pode ocorrer é o Governo usar' recorSos' fede-

A desastrada 'Po/ítica monetária administrada rais Para tapar à r~mbo desses ba'ncos é estimúlar a'
pela equipe econômica 'do atual'Governo vem desa- fusão dessas institUições com a Ublização'dó ainhei':'
fiando a paciência de vários segmentos da vida na- ro público e o pagamento em moedas podres:
cional. Enquanto uns, poucos setores são regiamen-' No' meu eritEmdimento 'o Governo' entenderia
te privilegiados, como os' banqueiros, por exemplo; estar'preocupado éOm o déficit público, que já atinge
outros são literalmente triturados, como é o caso da somas astronômicas, acima de 30 bilhões de reais, '
agricultura, da indústria e dos serviços, atravessam ameaçando a volta· da inflação; Também, não tem
uma lenta fase de aconiodação-ao Plano Real; - plano,que se agüente de pé,.com uma eauiDe eco-

Nos últimos dias o'Governo sufocou esta Casa nômica como a que está aí. , .
com medidas provisórias e o Banco Central entupiu Era o que tinha a dizer.
o mercado com resoluções e elas, no entanto, bene- O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) -
ficiando ,exclusivamente os· banqueiros que, apoia- Concedo a palavra ao nobre'Deputado Leonel Pa-
dos em balanços falsificados corno bancos saudâ- van, pelo PDT.
veis e rentáveis. Toda atividade' é de risco, umas O SR. LEONEL PAVAN '(PDT - SC•. Pronuncia
mais outras menos. Quando um banco vai à falência o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SIªs e Srs.
o problema é adminis:t~ativo,' restrito ao seu' grupo, Deputado, por diversas vezes ocupamos a tribuna
que não soube adminstrá-Io. Não é, o contribuinte desta Gasa para defender o segmento que mais
quem deve estar com o prejuízo de uma instituição gera empregos no País; a m~ro, pequena e média
particular. empresa.

Com o Banco Econômico o Governo perdeu 3 Defendemos por entender que este segmento
bilhões de reais; com o Banco Nacional vai perder vem sendo o mais prejudicado pelo Plano Real e pe-
outros bilhões de reais. A decisão de aceitar moedas las altas taxas de juros em vigor no País'. Defende-
podres como parte do pagamento das transações le- mos, porque sabemos das angustias que hoje atin-
vou o Governo a receber 5 bilhões de dólares que gern aqueles que diariamente trabalham, se esfor-
só valeriam 2 bilhões no mercado em forma de di- çam com a. irrtenção de fazer o seu papel e dar sua
nheiro vivo como garantia dos bancos em processo contribui~ó' p-ara o desenvolvimento da Nação e
de fusão. muitas vezes são prejudicados pelas medidas do

O professor catedrático da USP, Joe Yoshino, Governo e acabam tendo que, ao lado dos trabalha-
calcula que o rombo do Nacional ascende aos 8 bi- dores, pagar a conta da incompetência e da ignorân-
IMes, que juntos aos 4 do Econômico, totalizariam cia daqueles que não entendem que a micro e pe-
12 bilhões de reais. quena empresa representa a mola mestra que move

Para se ter uma idéia de quanto o Governo jo- a economia do País.
gou fora na arrumação do sistema bancário, basta Nesta oportunidade Sr. Presidente, queremos
dizer que o Projeto Sivam uma das obras mais caras fazer um veemente apelo aos Congressistas, espe-
do mundo hoje em fase de aprovação do projeto, cialmente aos Senadores, para a importância da
custa apenas 1,4 bilhão de dólares, ou seja, a sexta aprovação, com urgência, do novo Estatuto da Mi-
parte do dinheiro comprometido com os bancos pri- croempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em
vados. tramitação no Senado Federal e sintetizadas em vá-

Parte deste dinheiro desviado para o setor ban- rias emendas constitucionais regulamentando desde
cário daria, inclusive, para solucionar o problema da a contratação de pessoal por parte dos pequenos e
seca e do abastecimento dágua no Nordeste, com a microempresários, o estabelecimento de critérios
criação de um programa de infra-estrutura básica que diferencia as micro e pequenas empresas de
para a irrigação artificial e a transposição de águas médias e grandes, até a disvinculação das peque-
do Rio São Francisco para aquela região. Resolveria nas e microempresas das convenções coletivas de
de uma vez, também, o problema habitacional. trabalho.
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Cabe salientar que o projeto, entregue ao Pre-, '~aiord~ queasgrandes:eu'J:n 'rerídiment? 2~~?Zes
sidente do Senado José'Sarney, é fruto de intensas maior, por qqlar aplicado, segundo revelam n~ume-

diSel:lSsões de todo o segmento em todos os-cantOs ras pesquisas, realizadas junto a.o setor.
dd País; eé uma unanimidade hoje entre os micro e " Sr. .Presidente, Srª$.e S~: deputados, ,qu~ro,

pequenos empresários que acreditam que o novo ' nesta oportunidade, alertar para o fato de qu~ J,lma
estatuto poderá recolocar a micro e a- pequena em- crise econômica que atinge o País, com desempre-
presa de volta ao rumo áo desenvolvimento 'que . gà seacelerand,Q ~,.os salá~iós:dó setor' públi~ se
sempre jJropiàiGU aó País: . acha~f)do" cad~ tra~!h~or, ~~ste ,País éh9je um
, Sr.' Presidenfe,'SI'ªS e Srs. 'DeptJtados, não·é candidato em potencial' a procurar uni ernpr~go

possível falar em 'demóératizaçáo,em progresso. e' numa micro ou pequena empresa, que é o setor que
em desêrivólvimento aa' economia'se "O Paísconti-· vem recebendo e darido maiores chances aos de-
nuar privilegiando'as grandes empresas em detri- sempregados da Nação.
mentos das pequenas, que,constituem, sem sombra Era que tinha a dizer..
de dúvída,'a maior fO':!te. de geraçã,o.~e ~mp~eg?seO' SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) _
a maior fonte de sU,stentação da ~onomla, pnnclpal- Concedo 'a palavra'ao nobre Deputado Osyaldd. Bio-
mente, durante os tempos de cnse, como a ,que se Ichi, pelo bl.oco Parlamentar PFUPTB.
perpetua neste tempo d: re.al.. ., d SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PTB-RS.

Só para dar.uma Idéia da, I~PqrtãnCla ~~ ml- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras., Srs.
cro e pequen~ e~presa no Br~ll, cabe registrar Deputados, éde conhecimento de todos que' nossa
qu~. elas se slntetlzam\em 4,5 milhões de estabe- êconomia passa por uma crise bastante profunda.
leclmentos, repre~entando 48% da.produç~o na- Grande parte do setor da economia está endividado.
~ional 60% da ~ferta. pe empregos, 42% dos s~~~- Por isso, a preocupação do Governo e, acima de
nos pagos e 21 *' do PIB. E é todo,este poteOGlal tudo, desta Casa, é o saneamento básico em todos
que, nós p~r1amentares, tem~s o d~ver de preser- os setores. Fale-se em alongamento das dívidas dos
var, garantindo ao setor as. d~ferencla~es aprova- Estados e Municípios. O Governo está injetarido di-
das no V .Congresso~rasllelro das ~ICroS ? .Pe- nheiro para recuperação dos bancos. Na semana
q~enas 'Empresas, realizado em Brasllla, no ultimo passadas, o Sr. Presidente da República Femando
dia 23 de outubro. , . . Henrique Cardoso, com o louvor desta Casa, saooo-

Sabe-se que a força do co~Junt? das mICro e nau a securitização da dívida do setor primário. En-
pequena empresas decorre da dlversldad? de seus tretanto, indústria, comércio e o setor primário mere-
produtos e processos e da sua adaptabilidade às cem também a nossa atenção , o nosso apoio; a
mudanças. . empresa privada também merece ser considerada

Enquanto as grandes empresas1'Sa<rmElIs vul- neste momento dectise, até porque a empresa em
neráveis a mercados instáveis e dependem forte- si é um organismo eminentemente social, ao redor
mente de urna administração planejada, a pequena do qual há uma função extremamente coletiva. Da
é eficiente em nichos especializados, sendo flexível empresa dependem os impostos, a geração de em-
em preços e salários. prego, a produção de bens para consumo interno e

Vale lembrar que a grande maioria das pes- externo. Por isso, está tramitando nesta Casa o Pro-
soas inicia suas atividades profissionais em em- jeto de Lei nº- 4.376/93, que trata da recuperação da
preendimentos de pequeno porte, seu primeiro cam- empresa em crise e das antigas concordata e falên-
po de aprendizagem e treinamento e pela diversida- cia. Neste momento, precisamos, também, recupe-
de das demandas no trabalho, esses trabalhadores rar a empresa em crise, criando mecanismos extra-
tendem a desenvolver uma visão ampliada de pro- judiciais. É função do Governo alongar o tempo de
cessos de produção, dos produtos e de sua integra- financiamento das dívidas das empresas junto ao
ção nos mercados. setor bancário, sem taxas de juros de 9% a 10% ao

Embora com tecnologia muitas vezes defasa- mês, mas a longo prazo, com carência, como foi
da, com uso de máquinas descartadas por empre- concedida moratória de dois anos para o início do
sas mais modernas, a produção em pequenas séries primeiro pagamento aos agricultores. além disso, o
responde às oportunidades com rapidez e ateride Governo deve dar apoio para que essas empresas
mercados pequenos e especializados. consigam recursos, para através de crédito com ga-

As micro e pequena empresas revelam uma rantias reais e subsidiárias, quitarem suas dívidas
capacidade de inovação, por empregado, 2,5 vezes junto aos seus fornecedores.



Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Carlos da Carbrás 
Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé
Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Pauder
ney Avelino - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; "demar Kussler
PSDB; Marinha Raupp - PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - Bloco 
PFL; Chicão Brígido - PMDB; João Maia - PSDB;
Mauri Sérgio - PMDB; Osmir Lima - PMDB.

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSe; Francisco Rodri
gues - PPB; LUciano Castro. ..:.. PPB; Luis Barbosa
PPB; Robério Araújo - PPB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB;' Gervásio Oliveira 
Bloco - PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Antônio
Brasil - PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione
Barbalho".......-PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovanni
Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José
Priante - PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Ra
cha - PT; Paulo ritan - PMDB; Raimundo Santos 
Bloco- PFL.
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P'or' isSo, apelo para esta Casa no sentido de tais como: circulação aérea ·formal e clandestinas,
que no encerramento do primeiro ano destá 'Iegisla'- movimento terrestre nas áreas de fronteira, ,moni!O- .
tura também pense seriamente no aPoio'às miéro e ' ração das reservas indígenas ,e fIorestais"p~quisa.

às pequenas empresas, que representam mais de do acervo de biodiversidade da· regiãQ·e indeAti~oa-'

60% do PlB. ção e localização do potencial de minerais, entre ou"" .
"' .Sr..Presidente, ao .concluiréste pronunci&: tras informaçõ~consi?;radaS estratéaicas e vitais

mento: agradeÇ9 a ~.EXã á oPortunidade e chà~' paraasoberamado PaIS" ,
a atenção de todos os Parlamentares'para um tra- 6) Quantos ex-funcIonário da Empresa ESCA
balho suprapartidárío' em prol dos' trabalhadores foram contratado~ pelo Goyemo ~ara trat>,alh,ar na
brasileiros e da recuperação das empresas nacia- execução do Projeto SIVAM?, Quats as atnbu)ções,

,:, . . ,. . , " ., funções e qualificações técnicas de cada um?nals. "
Era o que tinha a dizer., VIII -ENCERRAMENTO

. O SR. PRESIDENTE (Benedito DomigQs) - a SR. ~RESIDENTE (E3enedito Domigos -
Tem a palavra a nobre Deputada Socorro Gomes Nada mais havendo a tratar .vou encerrara Sessão.
pelo PCdoB. ,. . "O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos)-

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB-PA. Sem .
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
D~p~dos, sou .PaJiamen~r da Amazônia e defen~
sor de um sistema que proteja ~ su~ flora, faun~ e
espaço aéreo.

Esta Casa ,tem conhecimento de várias denún
cias ao Projeto SIVAM....

Fui informada; através da imprensa, que o bri
gadeiro Ivan Frota elaborou um projeto especial cha
mado VIGILAM, destinado a fiscalizar a Amazônia.

Esse projeto foi completamente modificado,
contando, antes com a tecnologia brasileira, e cus
tando 57% menos do que o de hoje chamado Proje':
toSIVAM. '

Sr. Presidente, encaminho um pedido de infor
mação ao Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Hélio
Viana Lobo, indagando o seguinte:

1) O Ministério da Aeronáutica confirma a reali
zação dos estudos sobre um sistema de vigilãncia
do espaço aéreo da Amazônia, que passou a ser de
nominado Projeto VIGILAM - Vigilãncia da Amazô
nia, iniciados no ano de 1989?

2) O Ministério da Aeronáutica confirma que
encaminhou o Projeto para a Empresa denomina
da ESCA para profundar os estudos inicialmente
feitos?

3) Qual a capacidade prevista no Projeto origi
nai VIGILAM, no que se refere ao monitoramento do
espaço aéreo da Amazônia e quais suas diferenças
com projeto atual SIVAM?

4) Quem terá acesso às informações de posse
do Sivam após sua implantação definitiva?

5) Há alguma garantia de que somente as au
toridades brasileiras terão acesso às informações
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Tocantins
Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB;

Freire Júnior - PMDB; João Ribeiro - PPB; Osvaldo
Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhao

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araú
jo - Bloco - PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Do
mingos Dutra - PT; Eliseu Moura ~ Bloco ,- PFL;
Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sabóia - Blo
co - PSB; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza 
PPB; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB;
Roberto Rocha - PMDB.

ceará
Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann 

PSDB; Antônio dos Santos - Bloco- PFL; Amon
Bezerra - PSDB; Edson Silva - PDT; Edson Queiroz
- PPB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata 
PMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José pimentel..,. PT;
Leônidas Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira 
PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto Pessoa 
Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa

do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire Rosado 
PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Parafba
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Á'rJaro Gaudêncio

Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; C~io
Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL;
Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - PMDB; Ivan..
dro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir - PMDB; José
Luiz Clerot - PMDB; Roberto Paulino - PMDB.

Pernambuco
Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco 

PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto
Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - SlP; José
Jorge - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco 
PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo Coe
lho - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN;

Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães
- Bloco - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci
Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José
Thomaz Nonô - S/P; Olavo Calheiros - PMDB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda
PT; Pedro Valadares - Bloco - PSB.

'Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco
- PSB; Cláudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sa
les - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB;
Fernando Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima
- PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes
- Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carnei-
ro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almei
da - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas 
Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude
- Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz
Braga - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL;
MarCos Medrado - PPB; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro lrujo - PMDB;
Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Ro
lanel Lavigne - Bloco - PL.

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 

PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely de Paula
Bloco - PFL; Armando Costa - PMDB; Bonifácio de
Andrada - Bloco - PTB; Carlos Melles - Bloco 
PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro 
PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Genésio Bernardino - PMDB; Ibra
him Abi-Ackel - PPB; Jaime Martins - Bloco 
PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella
PT; José Rezende - PPB; José Santana de Vascon
cellos - Bloco - PFL; ~ael Varella - Bloco - PFL;
Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima 
PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira 
PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes
- Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário
Miranda - PT; Odelmo Leão - PPB; Osmânio Perei
ra- PSDB.
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DEIXARAMDECOMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Alceste Almeida - PPB; Moises Lipnik - Bloco
-PTB.

Amapá--

Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Bar
cellos - Bloco - PFL.

Pará

Nicias Ribeiro - PMDB.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB; Átila Lins - Bloco 
PFL.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; Expedito Júnior
- Bloco- PL.

Acre

ZHa Bezerra - PMDB.

Tocantins

Dolores Nunes - PPB.

MaranhAo

Davi Alves Silva - Bloco - PMN;
Magno Bacelar - S/P; Mauro Fecury - Blocá -

PFL; Sarney Filho - Bloco - PFL. .

ceará
Paes de Andrade - PMDB.

Piauí
Heraclito Fortes - Bloco - PFL.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; José Mendon
ça Bezerra - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco 
PFL.

Alagoas
Moacyr Andrade - PPB.

Bahia

José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; Luiz Morei
ra - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Chico Ferramenta - PT; Edson Soares 
PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Herculano
Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha -

Bloco - PFL; Raul Belém - Bloco - PFL; Zaire Re
zende - PMDB.

Espírito Santo,
Jorge Anders - PSDB; Theodorico Ferraço 

Bloco-PTB.

" Rio de Janeiro
Carlos Santana - PT; José Carlos Coutinho 

S/P; Márcio Fortes - PSDB.

SAoPaulo

Ary Kara - PMDB; Cunhá Bueno - PPB; José
de Abreu - PSDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Wag- 
ner Salustiano - PPB.

Mato Grasso

Antônio Joaquim - PDT.

Goiás

Lídia Quinan - PMDB; Maria Valadão - PPB.

Paraná

.Antonio Ueno - Bloco - PFL; Nedson Micheleti
- PT; Odílio Balbinotti - S/P.

santa Catarina

Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Rivaldo Ma
cari - PMDB; Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Esther Grossi - PT; Júlio Re
decker - PPB; Paulo Rítzel- PMDB; Telmo Kirst - PPB.

O SR:.. PI3J:SIDENTE (Benedito Domingos) 
Encerro a Sessão, designando para amanhã, quar
ta-feira, dia 6, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DODIA

URG~NCIA
(Art. 155, do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N9-1.236-B, DE 1995

(00 PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei rfl
1.236-A, de 1995, que altera a legislação do Imposto
de Renda daspessoas físicas edáoutrasprovidências;
tendo pareceres dos relatores designados pela Mesa
em slbstitLição às Comissões: da Comissão de Finan
ças e Tributação, pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovaçãO, com substitutivo
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(Relator. Sr. Antônio Kandii); e de Constituição e Justi
ça ede Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, no mérito pela aprovação deste
edoslbstitutivo daComissãode FinançaseTributação
(Relator. Sr. Ney Lopes).

Obs.: a matéria teve sua discussão adiada por 1
(uma) sessão em 5-12-95

2
PROJETO DE LEI f\l21.265, DE 1995

(DO SR. JOÃO ALMEIDA)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei rPl
1.265, de 1995, que acrescenta parágrafo único ao
artigo 10 da Lei ~ 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Pendente de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE LEI f\l21.727-e, DE 1991

(DO SR. PAULO PORTUGAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.727-8, de 1991, que institui, para os Estados, Distrito
Fecleral e Municípios, compensação financeira pela
geração de energia elétrica em centrais nucleares;
tendo pareceres: da Comissão de Minas e Energia,
pela aprovação com emendas e voto em separado do
Sr. Marcos lima (Relator: Sr. José Carfos Aleluia); da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias (Audiência), pela aprovação com emendas
(Relator. Sr. Sidney de Miguel); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das
emendas daComissãode Defesado Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e das emendas da Comissão de
Minas e Energia ( Relator: Sr. Messias Góes).

URG~NCIA
(Art. 154, do Regimento Interno)

DiscussAo

4
PROJETO DE LEI N2- 2.942-A, DE 1992

(DO SR. LUIZ CARLOS HAULY)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei rfl
2.942, de 1992, que dispõe sobre a compensação
financeira entre os sistemas de previdência social, nos
casos de contagem recíprocado tempo de contribuição
para efeito de aposentadoria, edá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração eServiço Público, pela aprovação deste, com
emenda, e do de ~ 2.970/92 (DO SR. ODELMO
LEÃO), apensado (Relator: Sr. Nilson Gibson); da Co
missãode Seguridade Social e Famnia, pela àprovação

deste, com slbstitutivo, e do de 3.178192 (DA SRA.
ÂNGELA AMIN), apensado, e rejeição dos de n2s
2.970192 (DO SR. ODELMO LEÃO) e4.116193 (DO SR.
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS), apensados,
e das emendas apresentadas na Comissão (Relator:
Sr. Delcino Tavares); da Comissão de Finanças e
Tributação, pela adequação financeira e orçamentária
deste e do de ~ 2.970192, apensac:lo (Relator. Sr.
Sérgio Gaucienzi); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e tocnica legislativa deste e do de ~ 2.970/92,
apensado (Relator: Sr. Mendes Ribeiro).

Obs.: a matéria teve sua discussão ac:Iiac:la por 2
(duas) sessões em 7-3-95.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS

ou RECURSOS
1- Emendas

11-Recursos

1. CONTRA APREACIAÇÃOCONCLUSIVA DE c0
MISSÃO - ART. 24,11, PRAZO PARA APRESEN
TAÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 12 ,

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 32
combinajo com art 132, § 22

1.1 COM PARECERES FAVoRAvEIS:

PROJETOS DE LEI:

N2 4.582/94 (TRIBUNAL DE JUSnçA DO DISTRITO
FEDERAL) - Transformeecriacargos noQuadro
de Pessoal do Tribunal de Justiça do Disbito
Federal e dos Territórios.

PRAZO: 49. DIA: 6-12-95
ÚLTIMO DIA: 7-12-95
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art 133)

N2448191 (ARY KARA JOSÉ) - Acrescenta dispositivo
à Lei ~ 5.172, de 25 de olJubro de 1966, que "dispõe
sobre o Código Tributário Nacional e institui normas
gerais de Direito Tributário apIicãveis à União, Estados
e Municípios".

PRALO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
N2 2.034191 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre os

prazos dos contralos de depósitos em papekmeda
em institl.Ç'5es finarx:eira;, edá 01Aras providência;.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
N2 2.147191 (PAULO PAIM) - Altera a redação do

parágrafo 42 do art 41 da Lei de Benefício e
Custeio da Previdência
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PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
Ni- 2.705192 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre

remuneração de saldo de conta de depósito à
vista em instituição financeira bancária

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
Ni-211/95 (FERNANDO LOPES) Disciplinao funciona

mento dos sistemas dos lI'banos de transportes
por ônibus.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
Ni- 806195 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o Poder

Executivo a conceder pensões especiais a Maria
Cecilia Bevilacqua de Paiva e Maria Teresa Bevi
lacqua de Paiva, netas do jurista brasileiro Clóvis
Bevilacqua.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
Ni-844195 (ALEXANDRE SANTOS) - Dispõe sobre redu

ção da tarifa de energia eIlüica fornecida ao MLIlicí
pio de Angra dos Reis, Esta10 do Rio de Janeiro.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
Ni- 4.910195 (JAIR BOLSONARO) -Institui o serviço

militar obrigatório para os concludentes de curso
de terceiro grau realizado na rede de ensino pú
blico federal.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95

2. C0NTRA PARECER TERMNAnVO DE COMISSÃO
- ART. 54, (SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DOART. 144,§ 12) PRAZOPARAAPRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58, § 12, INTERPOSIÇÃO DE RECUR
SOS: ART. 58, § 30- combina:Jo com art. 132, § 2Q. ..

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURI
OICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 3195 (CUNHA BUENO) - Altera o artigo 12 da Lei

CorJlllementar n278, de30de dezembrode 1993,
que "disciplina a fixação do número de Deputa
dos, nos termos do artigo 45, parãgrafo 12, da
Constituição Federal".

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Ni-107195 (ARMANDOABluo EOUTROS) - Prorroga

os mandatos dos atuais Prefeitos e Vereadores.
PRAZO:

ÚLTIMO DIA: 6-12-95

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA .

PROJETO DE LEI
Ni-1.832192 (PAUDERNEY AVEUNO) - Modifica dis

positivo do Decreto-Lei n2 288, de 28 de fevereiro
de 1967, que "altera as disposições da Lei 11!
3.173, de 6 de junho de 1957 e regula a Zona
Franca de Manaus".

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
N9-4.611194 (TELMO KIRST) - Altera a redação da Lei

n28.199, de 28 de junho de 1991, revigorada pela
Lei n2 8.843, de 10 de janeiro de 1994, que con
cede isenção do If11>Osto sobre Produtos Indus
triaJizados (IPI) na aquisição de automóveis para
utilização no transporte autOnomo de passagei
ros, bem como por pessoas portadoras de defi
ciência física, estendendo o benefício fiscal a
pessoas jurídicas.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
Nº- 84/95 (ROMEL AN(SIO JORGE) - Dispõe sobre a

isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (IPI), na aquisição de automóveis movidos a
ãlcool por professores de 12 e 22 graus.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
N2.104/95 (ODELMO LEÃO) -Isentado Imposto sobre

Produtos Industrializad')s (IPI) os veículos auto
móveis adquiridos por representantes Comerciais
autônomos e dã outras providências. (Apensa
dos: PL. rP- 267/95 do Dep. José Janene e PL. rP
764/95 do Deputado Paulo Bomhausen).

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
N2. 636/95 (RIVALDO MACARI) - Acrescenta inciso V

ao artigo 19. da Lei nl2 8.989, de 24 de fevereiro de
199:), que "dispõe sobre isenção do Imposto s0
bre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis para utilização no transporte autO
nomo de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deficiência física e aos destinados
ao transporte escolar, e dã outras providências.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE - ART. 164, § 1!! .
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA ACCJR, NOS TERMOS DOART. 164, § 22e§ 3ll
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Nome

Jarbas Lima
Alzira Ewerton

Enio Bacci
Régis de Oliveira

Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 29. (5
sessões). As seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N287195 (MILTON TEMER) - "Altera0 arl69.da Lei n9.

4.595, de 31 de dezerroro de 1964."
PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2Q

PROJETOS DE LEI
N!l- 567195 (DUILlO PISANESCHI) - Dispõe sobre a

obrigatoriedade do ensino de noções de civismo
nos estabelecimentos do País.

PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95
N2 951/95 (IVO MAINARDI) - Dispõe sobre a remição

dos aforamentos de terrenos acrescidos aos de RELAÇAo DOS DEPUTADOS INSCRITOS
marinha e dá outras providências. PARA O GRANDE EXPEDIENTE

PRAZO: - DEZEMBRO DE 1995 -
ÚLTIMO DIA: 6-12-95 Data Dia Hora
N!l- 987195 (SENADO FEDERAL) - Declara feriado

nacional o dia20 de noverrorode 1995,destinado 64Lfeira 15:00
às comemorações do tricentenário da Morte de 15:25
Zumbi dos Palmares. (Por haver perdido a opor- 7 5Lfeira 15:00
tunidade.) 15:25

8 6Lfeira 10:00
PRAZO: 10:25 Nícias Ribeiro
ÚLTIMO DIA: 6-12-95 10:50 Aldo Arantes
N2 998195 (MOACYR ANDRADE) - Dispõe sobre pra- 11 :15 Emerson Olavo Pires

zo de filiação e domicflio eleitoral para concorrer 11:40 Francisco Rodrigues
às eleições de 1996. 12:05 João Mendes

PRAZO: 12:30 Cássio Cunha Lima
ÚLTIMO DIA: 6-12-95 12:55 Paulo Bernardo
N21.099195 (FRANCISCO SILVA) -Institui o Dia Na- 13:20 Mário Negromonte

cional do Perdão. 11 2Lfeira 15:00 Talvane Albuquerque
PRAZO: 15:25 Paulo Bornhausen
ÚLTIMO DIA: 6-12-95 15:50 Pauderney Avelino
N21.118195 (MARQUlNHO CHEDlD) - Dispõe sobre a 16:15 Felipe Mendes

institUçao do aro de 1996 corno o "Ano Ca10s 16:40 Sandra Starling
Gomes"em homenagem a>certenáriodesuamoIte. 17:05 Gervásio Oliveira

PRAZO: 17:30 Wolney Queiroz
ÚLTIMO DIA: 6-12-95 17:55 Beto Mansur18:20 Ana JLJia
N21.163195 (SYLVIO LOPES) - Dá nova denominação -12--3L-fe-i~-a-'1:":::5~:OO==---~Jo~v:!..!ai!!:r A~ra:!...n-tes-----

à bacia Petrolífera de Campos. 15:25 Confúcio Moura
PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 6-12-95 13 4Lfeira 15:00 Amon Bezerra
N21.164195 (UBIRATAN AGUIAR) - Denomina~Açu- ---:-:----:::~:---:-:15:-:::2:::5:....-___::C:.:arI::_:0=:s:..:M=ag~n=.0----

deDeputadoCarlos RobertoCosta" o reserva1ório 14 5Lfeira 15:00 Luiz Durão
situado no Distrito de Suassurana, Município de ..:..:15:::~:2~5~__.:Y~ed~a~C~rus~i~us~ _
Iguatu, Estado do Ceará - 15 6I-feira 10:00 Roberto Santos

PRAZO: ' 10:25 Ubaldo Correa
ÚLTIMO DIA: 6-12-95 10:50 Sarney Filho
N21.165195 (UBIRATAN AGUIAR) - Dá nome à Escola 11 :15 Nedson Micheleti

Técnica Federal de Cedro. 11 :40 André Puccinelli
PRAZO: ~DIA: 5-12-95 12:05 Adhemar de Barros Filho
ÚLTIMO DIA: 6-12-95 12:30 Roberto ValadAo

12:55 Olavio Rocha
SUJEITO A DEVOI-UÇÃO AO AUTOR, nos termos do 13:20 Undberg Farias
artigo \137, § 19.do RI.



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 08051

ORDEM DO DIA DAS COMISSÓES

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURÁ EpOLíTICA RURAL

PARECER: Favorável com Substitutivo aos PLs nOs 3.232192, 506191, 750191,
950191, 1.439191, 1.539191,2.065191,2.735192 e 2.741192, e contrário aos PLs nOs
5.960190,6.045190,179191,192191,256191,276191,703/91,645191 e 1.099191.
VISTA CONJUNTA concedida aos Deputados CARLOS APOLlNÁRIO, WAGNER
ROSSI, DOMINGOS LEONELLI, SALVADOR ZIMBALDJ. MALULY NETTO, MILTON
TEMER e ZAIRE REZENDE

Sala 1,16, Blooo das Lidera~ças

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTIÇA EDE
REDAÇÃO

Plenário 7, Anexo 11

Local: Plenário 20 - Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

PAU T A N" 121195

PAUTA N°36195

TEMA:

- Plano de Desenvolvimento do Cerrado.

Local: Plenário 13, Anexo"
Data: 06.12.95
Horário: 10h

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

Sala 13-T, Anexo 11

6 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 49/95 - do Sr. Adhemar de Barros
Filho e outros • que "modifica a redação do inCiso J do ar!. 37, e acrescenta
parágrafo 7° ao mesmo artigo da Constituição Federai".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibilidade

4· PROPOS';'A DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 27195 - do Sr. Antonio Brasil e outros
- que "a~era a redação da alrnea "d', do inciso I, do art. 159 da Constituição

Federal."{ApenSada a PEC nO 130/95).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inadmissibilidade desta e pela admissibilidade da PEC nO 130195,
apensada

A • Proposições sujeitas as disposições especiais (8rt. 202 e seguintes):

TRAMITAÇAo ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ND 1186 - do Sr. Amaral Netto - que
"institui a pena de morte, e dá outras providàncias".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA"À CONSTITUiÇÃO N° 161193 - do Sr. Tony Gel e outros 
que "dá nova redaç/io ao ar!. 2' da Constituição Federal e acrescenta artigos
reterentes á estrutura do Poder Moderador". '
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela inadmissibilidade

6- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 36195· do Sr. Sérgio Carneiro e
outros - que "dispõe sobre as datas das posses do Presidente da República, dos
Governadores de Estado, dos Prefeitos dos Municípios, dos Senadores, dos
Deputados Federais e Estaduais e dús Vereadores e da eleição das Mesas da
Cêmarà"dos Deputados e do Senado Federal".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela admissibilidade

7 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 39195 - do Sr. Adhemar de Barros
Filho e outros - que "modifica a radação do "caput'\ do art. 192 e inciso I, e
revoga o inciso IIJ do § 3D do mesmo artigo; e o art. 52, parágrafo único, do Ato
das DisposiçOes Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 34195 - do Sr. Domin90s Dutra e
outros - que "altera os parágrafos 1D, 2' e 3° do art. 53 da Constituição
Fedaral".{Apensadas as PECs nOs 101/95 e 178195).
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO .
PARECER: pela admissibilidade desta, das PECs nOs 101/95 e 17B195, apensadas,
com substitutivo

3 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 171193 - do Sr. Benedito Domingos
que "altera a redaç/io do art. 226 da Constituição Federal (imputabilidade penal do
maior de dezesseis anos).(apensa a Proposta de Emenda à Constituição nO 37195)
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nD 37195, apensada
VISTA: CONJUNTA: Concedide em 07.06.95 aos Deputados Alexandre Cardoso,
Marcelo Dáda, Hélio Bicudo, ZUlaià Cobra e Milton Mendes. O Deputado Hélio Bicudo
apresentou declaração de voto pela inadmissibilidade.Prazo: 5 Sessões

Decurso: 2' Sessão

AVISO N° 29/95

3 - PROJETO DE LEI N° 1.170195· do Srs. Antônio Feijão e Salomão Cruz - que "Dispõe
sobre a desapropriação de imóveis rurais de interesse social e torna insuscetiveis de
desapropriaç/io para fins de reforma agrária as terras invadidas de forma ilícita ou sob
quaisquer pretextos".
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA

4 - PROJETO DE LEI N° 1.165195 - do Sr. Dilceu Sperafico - que "Dispõe sobre o
Programa de Crédito Fundiário".
RELATOR: Deputado EZiDIO PINHEIRO

1 - PROJETO DE LEI N° 454-N95 - Augusto Viveiros - que "Institui Programa Especial de
Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Arida do Nordeste".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR

2· PROJETO DE LEI NO 1.166195 - do Sr. Feu Rosa - que "Institui o 'Programa de Apoio
á Formaç/io de Hortas Comunitárias' e dá outras providàncias".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION

CONVIDADOS:

- Sr. LUDIGÉRIO MONTEIRO - Secretário Subst~uiode Desenvolvimento Rural
do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Rmorma Agrária; .

- Sr. EMILIANO PEREIRA BOTELHO - Diretor-Presidente da Companhia de
Promoção Agrícola - CAMPO;

- Sr. ABRAÃO DE LIMA MORAES - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Balsas - MA;

- Sr. NORIHIKO MATSUMOTO - Coordenador para Cooperação Técnica da
Ag6ncia Cooperativa Internacional do Japão - JICA; e

- FREI RODRIGO - Coordenador da AnimaÇílo Pastoral e Social do Meio Rural.

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 04/12195
Horário: 9 ás 12 h e 14 ás 16 h

1- ORDEM DO DIA

A· Proposições Sujeitas à Apreclaçlo do Plenário da Casa

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI NO 3.232192 - do Senado Federal (PLS nO 173/91) • (Apensos os
PLs nOs 5.960190, 6.045190, 179191, 192191, 256191, 276191, 506191, 703/91, 750191,
B45191, 950191, 1.099191, 1.439191, 1.539191, 2.065191, 2.735192 e 2.741/92) - que
"qispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de informação, disciplina a
responsabilidade dos meios de comunicação e dá outras providàncias".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

9 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53195 - do Sr. Edinho Araújo e
outros • que "estabelece eleiçOes gerais e coincidància de mandatos".(Apensada a
esta a PEC nO 119195).
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 119195, apensada, com emenda
VISTA: Concedida em 27.09.95 ao Deputado Milton Mendes.

10· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 55195 • do Sr. Roberto Paulino e
outros - que "acrescenta parágrafo 5° ao artigo 156 da Constituição Federal".
RELATOR: Deplrtado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade

11 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 61195 - do Sr. Edson Ezequiel e
outros - que "dá nova redação ao artigo 29 da Constituição Federal".
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RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade

12 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 62195 " do Sr. Saulo Queiroz e
oturotl - que "altera dispositivos da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

13 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 65195 -do Sr. Régis de Oliveira e
outros - que "acrescenta inciso ao art 103 da Constituição Federal".(Apensada a
esta a PEC rf' 213195). .
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 213195, apensada

14· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 67195 - do Sr. José Priante e outros ..
que "a~era a redaçllo do inciso X do § 2" do art. 155 da 'Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela admissibilidade

15· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 6B195 • da S.... Dolores Nunes e
outros· que "altera a redação do parágrafo 1° do art. 239 da Constituição Federal
para estimular a geração de empregos".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela admissibilidade

16· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 76195 • do Sr. Severino Cavalcanti e
outros - que "acrescenta ao texto do inciso XIII do art. 7"' da Constituição Federei a
expressão "e acordo individual quando o empregador for microempresa OU empresa
de pequeno porte".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda de mdaçIio

17· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 78/95· do Sr. Leonel Pavan e outros
• que "a~era o "caput" do art. 212 da Constituição Federal".(Apensada a esta a PEC
0078/95).
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade desta, com emenda, e da PEC 00 176195

18· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 8OJ95 • do Sr. Fernando Gabeira e
outros • que "dá nova redação ao §2" do art 14 e ao "caput" do art 143 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade

19· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 83J95 - do Sr. Antonio Geraldo e
outros • que "acrescenta parágrafo ao art. 223 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade

20· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 92195 ·do Sr. Nicias Ribeiro e outros
- que "dá nova radação ao art. 101 da Constituição Federal"
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade

21 • PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N" 93195 • do Sr. lberé Ferreira e outros
- que "elimina exigência de segundo turno nas eleições de Governador e

Vice-Governador, de Prefeito e Vice-Prefeito".(apensa a Proposta de Emenda à
Constituição no 96J95)
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 00 96J95, apensada

22· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 94195 - do Sr. Álvaro Gaud6ncio
Neto e outros • que "estabelece critérios para a realização de investimentos em
obras públicas nos trils niveis de governo". (Apensada a esta a PEC rf' 225195).
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 225195, apensada

23· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 95195 - do Sr. Fernarido Zuppo e
outros· que "dá nova radação ao art. 144 da Constituição Faderal".(Apensada a esta
a PEC rf' 95195).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA '
PARECER: pela admissibilidade deste e da PEC nO 95195, apensada, com emenda

24· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 97195 - do Sr. Jerbnimo Reis e
outros • que "dá nova redação ao inciso V do art 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela inadmissibilidade

25· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 103195 - do Sr. Luiz Carfos Hauly e
outros - que "dá nova redação ao art. 9" da Constituição Federal".
RELATOR: Deputedo VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidede

26 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 104195 - do Sr. Alvaro Valle e outros
- que "anera o § 2" e acrescenta parágrafo ao art 14 da Constituição Fedaral".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inadmissibilidade

27- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 105195 .. do Sr. Silas Brasileiro e.
outros • que "estabelece pena de prisilo perpétua pela prática de crimes hediondos
definidos !Im lei."

RELATOR: Deputado H~LIO BICUDO
PARECER: pela inadmissibilidade

28- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 110195 - do Sr. Jo" linhares e
outros - que "dá nova redação ao §7°, do art. 195, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

29- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 111195 - do Sr. Paulo Gouvlle e
outros .. que "estabelece a coincidllncill geral das eleições a parfir. do ano
2.DD2".(Apensada a esta a PEC 00 14,1195). ..
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 141195, apensada

30· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 115195 • do Sr. Gervásio Oliveira e
outros • que "modiflC8 o § 4° do art 225 da Constituição Federal, incluindo o
Cerrado na relação dos biom81 considerados patrimOnio nacionar'.
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC no 150195, apensada

31 • PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO NO 116195 • do Sr. OláVio Rocha e
outros .. que "dá nova redação ao art 184 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

32· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 120195 • do Sr. Luiz Carlos Haulye
outros· que "dá nova redação ao inciso XX do art. 7° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputedo CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela edmissibilidade

33· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 123195 - do Sr. Luiz Carlos Hauly e
outros .. que "dá nova redação ao inciso IV do art 206 da Constituição
Fedaral".(Apensada a esta a PEC no 206195)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOfNO
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 206195, apensada

34· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 125195 - do Sr. Luciano Castro e
outros· que "a~era o ar!. 231 da Constituição Federa'''.
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

35· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 126195 - do Sr. Luciano Castro e
outros • que "dá nova redação ao inciso 111, do art 235 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOINO
PARECER: pela admissibilidade

36· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 127195 - do Sr. Ricardo Barros e
outros - que "dá nova redação ao inciso VI do art. 93 da Constituição
Federal".(Apensada a esta a PEC nO 215195).
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 215195, apensada, com emenda

37· PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 129195 ·do Sr. José Janene e outros
• que "dispõe sobre a competància concorrente dos Estados para criar organismos
de planejamento e de desenvolvimento regionais".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela inadmissibilidade

38· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 131195 - do Sr. Cunha lima e outros
- que "altera a redação dos arts. 93, 94, 95, 96, 101, 104, 107, 111, 115, 119, 120,
123 e 125 da Constituição Federal".(Apensada a esta a PEC nO 186195).
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: peia inadmissibilidade deste e peta admissibilidade da PEC nO 18SJ95,
apensada

39 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 133195· da Sra. Eleione Barbalho e
outros - que "altara a redaçllo da alínea "a" do inciso IX do § 2" do art 155 da
Constituição Fadaral".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade

40. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTiTUiÇÃO N° 135195 • da Sra. Laura Carnairo e
outros .. que "acrescenta artigo ao Alo das Disposições Constitucionais Transitórias
de Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo de redação

41 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 136195 - da Sra. Laura Carneiro e
outros· que "acrescenta parágrafo ao ar!. 37 da Constituição Federai".
RELATOR: Oeputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela admissibilidade

42 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 139195 .. da Sra. Marta Suplícy e
outros • que "altera os arts. ao e 7° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado R~GIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

43 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 142195 • do Sr. Domingos Outra e
outros. que "altera os arts. 46, 54, 55 e 56 do Capitulo I, Titulo IV, da
Constituição Federal".
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RELATOR: Deputado GERSON PERES '
PARECER: pela admissibilidade

44· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N" 144195'· do Sr. Iberê Ferreira ÉI
oulroa • que "dá nova redação ao artigo 179 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA .
PARECER: pela inadmissibilidade

45 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 145195 - do Sr. Leõnidas Cristinà e
oulroa· que "allBra dispositivos da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA .
PARECER: pela admissibilidade

46- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 147/95· do Sr. Moiús Lipnik e
oulroa· que "anera a atinea "b", do inciso IX, do art. 235, da Constituição Federal,
pa~ prorrogar o prazo para a transferência da encargos financeiros da União com
lI8(Vidores dos ex·Territórios que pertenciam li administração federal".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade

4'· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N" 148195 • do Sr. Anivaldo Vale e
oulroa· que "altera l!l redaçAo do ar!. 159 da Constnuiçl!o Federar'.
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA
PARECER: 'pela admissibilidede

48 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151195 • do Sr. Gonzaga PWiota e
oulroa • que "allBra a redoçio cIO inciso 11 do !!rt. 37 e do § 7" do art. 144 da
ConstnuiçAo Fedarar'.
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

"9-PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 152195 - do Sr. Benedito Guimarães
• que "a/lera a redaçl!o do inciso 111 do ar!. 60 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON .
PARECER: pela admissibilidade

50- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 153195 - do Sr. Osvaldo Biolchi e
outros· que "modifica a redDçlio do §40 do art. 231 da Constituicão Federar'.
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA
PARECER: pela admissibilidade

51 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 154195 - da Sra. Maria Valadão e
oulroa· que "dá nova redDçlio ao ar!. 179 da Constituição Federal e cria parágrafo
no mumo artigo".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inedmissibilldade

52· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 156195· do Sr. Gonzaga Patriota e
oulroa - que "acrescenta art. 74 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admi8libilidade

53· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 157195 - do Sr. Edson Queiroz e
outros - q<m "dá nova redação ao inciso XII do artigo 49 e altera o artigo 223 da
ConstituiÇl1o Federal".
RELATOR: Deputedo NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

54- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 158195 - do Sr. Matheus Schmidt e
oulroa • que "suprime o inciso N do parágrafo 3° do artigo 14 da Constituiçl!o
Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela admissibilidade

55· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 160195 • do Sr. Coriolano Sales e
outros - que "enare e elinea "b" do inciso I do art. 105 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade

56 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 162195 - do Sr. Feu Rosa e outros·
que "dá nova redação ao § 4° do ar!. 212 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela admissibilidade

57· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N" 164195 • da Sra. Maria Valadão e
outros· que "acrescenta parágrafo ao artigo 187 da Constituição Federal, e dá
outras providiln<:ias". '
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pelaadmissibilldada

58· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N" 166195 • do Sr. M'lndonça Filho e
outros· que "acrescenta parágrafo ao art. 14 da Constituição Federal".
RELATOR: DeputadoVILMAR ROCHA
PARECER: pala admissibilidada

59· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 170195 - do Sr. José Aristodemo
Pinolti e outros·';" que "astabelece a vinculação de recursos destinados a saúde
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidada

60· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 174195 • do Poder Executivo
(Mensagam nO 887195) • que "modifica disposições do Título "Da Organização dos
Podares".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

81 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 177195· do Sr. Fernando Zuppo e
outros - que "dá', nova redação ao artigo 211 da Constituiçl!o Fedaral, que dispõe
sobra os sistema& de ensino".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAÃO
PARECER: pela inadmissibilidade

62- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 184195 - do Sr. Jorge Anders e
outros • que "dá nova redaçl!o li alínea "d" do inciso XXXVIII do art. 5° da
Constituiçl!o Federal'!;,
RELATOR: Deputado. TALVANE ALBUQUERQUE
PARECER: pela admissibilidade

63" PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 191195· do Sr. Luciano Castro e
outros" que "acrescenta 'parágraf'J único ao art. 234'da Constituiçl!o Fedaral".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade

54 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 197/95 - da Sra. Vanessa Felíppe •
que "altera o parágrafo 4° e revoga o parágrafo 5" do artigo 77 da Constituição
Federa!'..' 1

RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade

65· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 261195 - da Sr. Euler Ribeiro e
outros· que "altera o parágrafo 7° do artigo 14 da ConstituiçãoFederal".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pala admissibilidade

88· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°'202l95 - dà:Sr. Cláudio Cajado e
outros - qua "dá nova redação ao §2"'dà árt. 239 da Constituiçãó·Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela edmissibilidade

67 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 203195 - do Sr. Laprovita Vieira e
outros - que "dá nova radação ao parágrafo 1° do artigo 222 da Constituição
Fedaral, suprimindo-se o parágrafo 2' 'Co referido "rtigo, que trata da propriedade
de empresas jomalíticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

613· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~~04/95 - dI'. Sr. Feu Rosa e outros·
que "altera Os artigos 119,120, 121 e 128 da Cqnstituição Federal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilídade

69· PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N" 205195 ~ do Sr. Nicias Ribeiro e
. outros - que "dá nova radaçl!o ao inciso 11 do'art. 38 da Constituição Federai".

RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela admissibilidade

70· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 214/95 - do Sr. Moisés Lipnik e
outros· que "altera a redação dos artigos 159 e 192, no Seu § 2", da Constituição
Federal, para tratar de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela admissibilidade

71 • PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 218195 • da SeI!. Maria Laura e
outros· que "altera a redação do inciso XN do art. 21 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLNEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

72· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 226195 • do Sr. Júlio Radecker e
outros - que "dá nova redaçAo ao inciso XVII do ar!. 7° dll Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

73· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 231/95 - do Sr. Inácio Arruda e
outros - que "altera os incisos XIII e XVI do art. 7" da Constituição Federal",
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON ..
PARECER: pela admissibilidade

74· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ril° 252Í95 - do Sr. Wagn~r Rossi e
outros· que "anera o § 4° do art. 212 da Constituição Federal'~

RELATOR: Deputado REGIS DE OLNEIRA '
PARECER: pela'admissibilidade

PAU T A N° 123/95

A • Proposlçoes sujeItas à apraclaçio do Plenária- da Casa:

PRIORIDADE

RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI·ACKEL (SUbcOmiSsão EsPecial de Matéria Penal)
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1- PROJETO DE LEtN° 5.229190 - do Senado Faderat'(PLS Il" 307189) - que'"aUera a
redaçAo dos arts: 43,44,47,54,77,81, '83, 87, 93.e acrescenta parágrafo ao ar!. 121
do Dacreto-lei ri' 2.848, de 7 da dezembro de 1940;com í-edação dada pela Lei ri'
7.209, de 11 de julhO de 1984 (Código Penal), 'os quais dispõem sobre penas
restritivas de Ii~lêdadee interdi~o de direitos do hoqIicidio". (Apenso o PL 6.130190)
PARECER: pell!,ínjuridicidade deste e do PL 6.130190, apen~do e, no mérito, pela
rejejçAo

2 - PROJETO DE LEI NO 3.106192 - do Senado Federa! (pLS na 353191) - que "suprime a
prescrição de ações penais, acrescentando parágrafo ao ar!. 109 do Código

Penal (Parte Geral, Lei 0"7.209, de 11 de julho de 1984)". (apenso o PL na 1.806191)
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeiÇao deste e /jd PL na 1806191, apensado

TRAMITAÇAO ORDINÁRIA

3 - ~~OJETO DE LEI N° 748191 - do Sr. Chico Vigilante - . que "acrescenta parágrafo
UOlCO ao ar!. 1° <Ia Lei n" 8.072, de 25 de julho de 1990, tomado imprescritíveis os
.crimes hediondos".
PARECER: pala injuridicidade li falta de t6chica 1!39islative e, no mérito, pela
rejeiçao .

4- PROJETO DE LEI N" 1.211191 - do Sr. Chico Vigilartte - que "dispõe sobre o
cumprimento' da pena criminal nos casos que especifica, acrescentando alínea e
incisos ao § 2" do art. 33 do Códígo Penal Brasileiro~ Decreto-lei n" 2.848, de 7 de
dezembro de 1940".
PARECER; pela prejudicialidade

5-' PROJ!ôTo DE LEI N" 1.481191 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o art. 83 do
DecretC>:Lilí· n"2.848, de 7 de dezlÍmbri:> de 1940 .. Código Penal, proibindo a
concemo de liberdade condicional ao condenado por tráfico ilícito de
entorpecentes".
PARECER: pala constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição

6 - PROJETO DE LEI NO 1963/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo l°'da Léfno 8.072, de 2õ lie julho de 1990, que dispõe sobre os crimes
hediondos"..(Apensos os PLs nas 2.419191 e 583195). .
PARECER: pela injuridicidade e falta' de técnica legislativa deste e do PL
2.419191, apensado e, no mérito, pela rejelç.}o; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do PL Il" 583195, apensado e, no mérito, pela ~ejeição

7 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENAAIO AO PROJÉTO DE LEI NO 2.826192 - do Sr.
Maurílio Ferreira Uma - que "inciui os primes dll COlTUpçãii: passiva, peculato,
emprego irregular de vét'bas oU rendas Públicas, concússão, prevaricação e
conupçio ativa na categoria de crimes hediondos".
PARECER: pela injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição

8 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PRO'JETO DE LEI NO 3.616-A/93 - que
"modifica disposições do ar!. 2", da Lei na 8.072, de 25 de julho de 1990, e revoga o
:lisposto no inciso "h", do artigo 242, do Decreto-lei na 1.002, de 21 de outubro de
1969".
PARECER: pela injurldicidade e,,,no mérito, pela rejeição

9 - PROJETO DE LEI NO 20195 - do Sr. Nilson Gibson - que "acrescanta parágrafo ao
ar!. 132 do Código Penal - Decreto-Lei nO 2,848, de 7 de dezembro de 1941)".
PARECER: pela injuridicidade e feita de técnica legislativa deste e, no mérito,
pela rejeição

10- PROJETO DE LEI NO 134195 - do Sr. Elias Murad - que "altara o § 3~ do ar!. 121,
do Código Penal, e dispõe sobre os delitos de trânsito resultantes do uso de
subslàncias entorpecentes ou que determinam dependêncía física ou pslquica ou de
bebidas alco6licas". (Apensos os PLs n"s 424/95 e 615195).
PARECER: pela injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pala rejei~o

deste e dos PLs nas 424195 e 615195, apensados

11 - PROJETO DE LEI N° 214195 - do Sr. Benedito Domingos - que "altera a redação do
art, 10 da Lei nO 8.702, de 25 de julho da 1990, inciuindo na classlticação dos delitos
considerados hediondos o prime de COlTUpção, adulteração ~ falsifica~o:de

subslància alim9l)\i~a ou medicinal, ex\>9ndo à venda, na fomi8 qualificada",
PARECER: pela ihjuridicidad~deste e, no mérito, pela rejeição

12 - PROJETO DE LEI N" 308195 - do Sr. Enio Bacci -. que "acresce § 9" &P'IIr!. 129, e
dá nova radação ao ar!. 145 do Código Penal".
PARECER: pela injuridicidada deste e, no mérito, pela rejeição

13 - PROJETO DE LEI.NO 319195' - dO. Sr. Marquinho Chedíd - que "acrllSCSllte inciso ao
ar!. 23 do Código' Penal - Daçrelo-Lei o" 2.1I48, de. 7de dezembro de 1941)".
PARECER: pela injuridicidaQ8 . e faHa de técnica legislativa e, no méritp, pela
rejeíçAo

14· PROJETO DE LE\' NO 399195 - do Sr. Augusto Viveiros - que "assegura a
inviolabilidade d'!. cl!reito à intimidade, vid~ privada, ~onra e imagem da pessoa e
dá outras providências". .
PARECER: pela í!ljUl:i/jicidade de$le e, no. mérito, pela rejeição

15 - PROJETO DE LEI NO 609195 - do Sr. Humberto Costa." que "acre.scanla parágrafos
ao art. 66, do oeereto-Lei n" 2.848, de 7 ae dezembro de 1940 - Código Penal,
permitindo a diminuição da pena nos casos que especifica".

'PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técniça.legislative e, no mérito, pela
rejeição

16 - PROJEtO DE LEI NO 733195 - do Sr. Padre Roque - que "inclui o crime de reduçAo
análoga a da trabalho escravo no rol dos crimes hediondoS".. .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legíslativa e, no mérito, pela
rejei~o .

17 - PROJETO DE LEI N° 768195 - do Sr. Vanassa Felippe - que "aliara o artigo 200 do
Código Penal e o artigo 1546 do Código Civir'.
PARECER: pela injuridicidada e faHa de técnica legislativa desta a, no rnWito, pela
rejei~o

18 - PROJETO DE LEI N" 779195 - do Sr. COuraci Sobrinho - que "elava as penas
previstas para o crime de receptação, modificando o artigo 100 do Decrato-LlIi ri'
2.848, de 7 de dezembro de 1940 • Código Penal".
PARECER: pela conslilueionlllidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição

19 - PROJETO DE LEI N" 796195 - do Sr. Beto Lelis - que "altera a Lei n" 8.072, de 25 de
julho de 1990, que "dispõe sobra os crimes hediondos, nos t.17IlOS do artigo 50, Xllll,
da ConstituiÇio Federal, e determina outras providências".
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição

20 - PROJETO DE LEI NO 9ll6I95 - do Sr. Rubens Cosac- que "lICf9SC9nta letra "m" ao
artigo 61, inciso li, da Lei n"7.209, de 11 de julho de 1984-Códlgo Penal".
PARECER: pela injuridicidacla e faHa de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição

21 - PROJETO DE LEI N° 924195 - do Sr. Agnalo Queiroz· que "aUara a radação do artigo
149 do Decrllto-lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cõdigo Penal".
PARECER: pela injuridicidade e faHa de técnica legislativa e, rio mérito, pela rejejçAo

J:»,A U TA N° 124195

A • Proposlçlo lIujelta à apteclaçlo dó PlenirlO da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI NO 4.695194 - do &nado Faderal (PLS ri' 146192) - que "disp611
sobIe a incIusAo do ValB do Jequitinhonha do Estado de· Mines Gerais na área de
atuaçAo da Superintan<:lê.nciB do Dasenvolvi~todo Nordesta - SUDENE".(ApenIoa
os PLs n"s 28195 e 255195)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste; e pela constitucionalidade, juridicidade, lIlcnica legislativa e, no
rnWito, pela rejeição dos PLs n"s 28195 e 255195, apensados.(A aná!i~quanto ao
mérito deste projeto não se enquadra na competllncia desta Comissão)

B· Proposlçlo lIujelta *apl'8Claçlo conclusiva dali Comlssoea:

PRIORIDADE

2· PROJETO DE LEI N° 4.804-8/94 - do Tribunal Superior do Trabalho.'o que "cria
cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta
Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa'desta e da
amendadaCTA5P, comemendas

AVISO NO 49/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Infeio.: 04.12.95 PrazO.: 5 sess6e.
Ho<6r\o.: 9 às 12 h e 14 à.18:30 h' Decurso: 2" sessão

A PROPOSIÇÃo ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

A· Dà Anilllle da Conlltltuclonalldllde e Jurldlcldada (Art.54.1I)·

1- PROJETO DE Ll:,1 NO 4.681-<:194 - do Sr. Sérgio Arouca -.que "dispõe.sobre,as
condições e funcioíiamento de sêrviços da saúde para as popula.çQes indigenas".
RELATOR: DaputlÍdo ROLAND LAVIGNE .

COMISSÃO DE DÉFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

sela T-11, Anexo 11

REUNIÃO DE LANÇAMENTO DA
PUBLICAÇÃO DA AGENDA 21

Local: Plenário n" 14, Anexo 11
Horário:,10:00h



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 6 08055

CONVIDADOS: , ,
- Exmo. Sr. PrasidelÍlll da República;
- Exmo. Sr. Governador do D. F.;
- Exmo. Sr. Presidente do Senado;
- Exmo. Sr. Presidente da Cllmara dos Deputados;
- Exmo. Sra. Ministros de Estado;
- limo. Sra. Secretários Estaduais de Meio Ambiente;
- Inst~uto Bras. de Meio Ambiente e dos RIlO. Na!. Renováveis - IBAMA;
- Banco Mundial - BIRD;
- Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID;
_Fundo das NllÇÕIls Unides para'a InfAncia e Adolescência - UNICEF; e
- Entidades Nilo Governamentais de Defesa do Meio Ambiente.

2 - PROJETO DE ,LEI NO 728195 - do Sr. Chico Vigilante - que "Concede prioridade na
liberação de financiamentos etravés do Sistema Financeiro de Habitação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado César Bandeira
PARECER: Reformulado. contrário aos PLs 728195 e 1.000195 (apensado)

A V I S O N° 13195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 01.12.95 Prazo.: 05 SelSÕ8s
Honirio: 9 às 12 he 14 à. 18:30 h Decurso: 3' Seooio

Sala T-15 - Anexo 11

A V I S O NO 27/95

AVISO N°53195

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Sala 611 • Anexo 11

CONVIDADOS:
a) FREI RODRIGO - Coordenador da Animaçllo Pastoral e Social no Meia Rural;

b) EMILIANO PEREIRA BOTELHO· Diretor Presidente da Companhia de
PromoçAo Agricola;

c) MURILO XAVIER FLORES - Secretário de Desenvolvimento Rural do MARA;

d) NORIHIKO MATSUMOTO - Coordenador pera Cooperação Técnica da
Agência Cooperativa;

8) ABRAÃo DE LIMA MORAIS· Presidente do Sindicato de Trabalhadores
Rurais de Balsas/MA.

AUDI~NCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLITICA RURAL

TEMA: discutir o PRODECER - Programa Nipo-Braslleiro-de DesenvdlVimento
do Cerrado

COMISSÃO DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Plenário 19 - Bloco des Lideranças

GRUPO DE TRAIIAUIO PARA DEFINIR Ao POÚTlCA INDUllTRIAL DO pAIs

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOCAL: Plenário 20 do Bloco das Lideranças
HORÁRIO: 10:00 horas

Proposições Sujeitas .t Apreclaçlo Conclusiva das ComlssOli.:

1 - PROJETO DE LEI N° 2.586-A192 - do: Sr. Jeckson Pereiia - que ''Estabaleoe
percentuais pera a liberação dos recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste
FINOR, e do Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM'.
RELATOR: Deputado Eliseu Moura

2 - PROJETO DE LEI N° 758195 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera a Lei nO 8.004, de 14
de março de 1990, que "dispõe sobre transferência de financiamento no Ambito do
Sistema Financeiro da HabitaçAo, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Nedson Micheleti· .

3 - PROJETO DE LEI NO 959195 - do Sr. Jaime Martins Filho " que ''Dispõe sobre a
inclusão de municípios situados no noroeste do Estado de Minas Gerais, na área de
atuação da SUDENE". Apensado o PL n" 983195.
RELATOR: Deputado Nilmério Miranda

PrazO.: 5 Sessões
Decurso: -

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: lleI12J95
Horálio.: i b12h • 14 .. 18h

1 - PROJETO DE LEI N° 1.221195 - do Sr. Joio CÓS8r • que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas de débito relativas à infração
ambiental, nos atos de trensmissilo de imóveis".
RELATOR: Deputedo SÉRGIO CARNEIRO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.249195 - do Sr. Ivan Valente - que ''veda a instalação de
dep6s~os, com estrutura metálica, em po$los de serviço aulomotivo e suas
colTllllpondentes tubulaçOes, sem proteção contra a corrosllo".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

3 - PROJETO DE LEI N" 1.209195 - do Sr. Valdir Coletto - qua "dispõe sobre a
obrigatoriedade de que conste nas embalagens dos produtos farmacêuticos as
inforrnaçOes que especifle8".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

4 - PROJETO DE LEI N0 1.188195 - do Sr. Jorga Andera - que "veda a estipulação de
franquia nos contratos de seguros de velculos automotores e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

5 - PROJETO DE LEI NO 1.120195 - do Sr. Marquinho Chedld - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalaçilo de banheiros públicos na rede bancária".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

6. PROJETO DE LEI NO 4.017-8193 - do Senado Fedaral (PLS 75192) - que "proíba a
exportaçilo de medeira bruta e dá outras providências",
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS

1 - PROJETO DE LEI N° 1,043195 - do Superior Tribunal Militar - que "screscanta Inciso
ao artigo 9" da Lei nO 8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar
da União e regule o funcionamento de seus SeMços Auxiliares".
RELATOR: Deputado LUOIANO PIZZATIO

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 5112195 Prazo.: 5 SessOes
HorárIo.:9" 12h • 14 às 18:30 " Decurso: l' sessAo

A PROPOSIÇÃOABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

Horário: 9 h
PAUTA N"6/95

COMISSÃO DI: DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR.

TEMA: Assuntos Internos

Local: Plenário n" 18 - Anexo'lI
Horário: 10 horlÍll"

PAU T A NO 47/95

(Remanncente)

P~poslç6esSujeitas .t ApreclaçlO Conclusiva das Comissões:

TRAM~AÇAOOR~NAmA

1· PROJETO DE LEI' N° 1.368-À191 - do Sr. Jackson Pereira - que "Determina a
alienação de bens imóveis de propriadade do Departamento Nacional de Obras contra
as Seoas - DNOCS, destinados a residência de seus servidores, através de linha de
crédltÔ especial ábllrto pela CEF'c Caixa Econômica Federal".
RELATOR: Deputado Felipe Mendes
PARECER: .Favorável, na forina do substitutivo da Comissão de Trabalho,
Admínistreçllo e Serviço Público, com 07 emendas.

PAUTA N052/95
Horário: 1Dh

A • Requerimento:

Requerimento • dó Sr. Marcelo Teixeire - que "solicita a raaliZllção de Reunião
Conjunta de Audiência Pública com a Comissão de Vleção e Trensportes, tendo como
convidados representantes do Ministério da Fazenda - Receita Federal, Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo - Seoretaria Nacional de Turismo, Embra1ur, Ministério
da Justiça - Polícia Federal, Ministério da Marinha - Diretoria de Portos e Costas,
(CPC), Ministério do Meio Ambiente, ltamaraty, Ministério da !laUde - Departemento
de Saúde Portuária, Ministário dos Transportes .: Departamento de' Portos e
Departamento de Marinha Mercante, Sebrae, lbama, Centronave, Grupo Ex8C!Jtivo de
ModemizaçAo dos Portos, BNDES, Associeção Brasileira de Agências de
V'18gll!ls-ABAV, AssociaçAo Brasileira de Entidades Portuárias, Associação Brasileira
de Terminais Privativos, Associeção de Guias Turfsticas do Brasil, Fenamar e
~Merítime..
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B - ProposlÇlo Sujeita à AprllClaçlo do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N<
1.706-A/89 - que "dispõe sobre as sociedades cooperativas".
(Apensos os Projetos de Lái nOs 3.525189, 3.559189, 3,727189, 3.768189, 3.912189 e
4.799190)
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: favorável ás emendas nOs 5, 32 e 34 nos lêrmos du subemenda
nO 1 da Relatora, e especificamente, para a emenda. n° 5, também nos termos da
subemenda nO 2, da Relatora; favorável á emenda nO 26, nos lermos dr. subemenda
nO 3, da Relatora; favorável á emenda nO 18, nos lermos da subemenda n° 4, da
Relatora; favorável ás nOs 25 e 30, nos termos da subemenda n° :!, da Relatora;
favorável ás emendas nOs 11,16,24,33,35,36,44,45,1,6,27 e 31; favorável ás
emendas nOs 9,15,23,20, 22, nos termos, respectivamente Pils subemendas nOs
6,3,7,2 e 1, da Comissão de Agricullúr,,'e PolflicU.R'ural; contrário ás emendas nOs
2,4,7,8,10,12,13,14,17,19,21,28,29,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48 e 49; pela
prejudicialidade da emenda nO 3

C - ProposlÇOlls Sujeitas à Apreclaçlo Conclusiva das ComlssOfls:

PRIORIDADE
2 - PROJETO DE LEI N° 4.643190 - do Poder Executivo (MensáQem nO 174190) - que

"dispõe sobre a Letra de Câmbio e a Nota Promissória e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei n' 66191)
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI
PARECER: contrário ao PL nO 4.643190, prin\'ipaJ, e fllllPCável ao PL
n' 66191, apenso, com Substitutivo
VISTA: devolução da vista pelos •• Deputados NELSON OTOCH e MAGNO
BACELAR, sem manifestação escrita

3- PROJETO DE LEI N' 3.816193 - do Senado Federal (PLS ~.230191) - que "dispõe
sobre a utilização de gás natural em veiculas autp.rnotivos e ct'(outras providências".
(Apensos os Projetos de Lei n's. 1.315/88, 982191, 73AAl.1, 1.234191,1.429/91,
1.478191,1.634191,1.843191,3.052192,4.198193 e 325/95)
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA
PARECER: favorável ao Projeto de Lei n' 3.816/93, principal, e aos de n's1.315/88,
82191, 730191, 1.234191, 1.634/91, 1.843/91 e 3.052192, com Substitutivo, e

contrário aos de n's 1.429191, 1.478191, 4.198193 e 325195, apensos.
VISTA: devolução da vista pelo Deputado JOÃO RIBEIRO, sem
manifestação escrita

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 30111195 PIlIZO: 5 Sessões
Horário: Q.js 12h e14 às1Bh Decu",o: 4' Sessão

,(PROPOSIçÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
OESTA COMISSÃO.

1 - SUBSTITUTNO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE lEI NO 867195 - do
Sr. Paulo Lima - que "dispõe sobre o regime de profissionais e de empresas e
entidades fiscalizadoras do exerclcio de profissões e dá outras providências".
RELATOR: Daputedo ENNALDO RIBEIRO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

para fins de recebimento de recursos públicos".
RELATOR: Deputado Nelson Marchezan
PARECER: favorável, com emendas (4)

3 - PROJETO DE LEI N' 991195 - do Senado Federal (PLS NO 106195) - que "diapOe
sobre a criação do 'Dia Nacional do Seringueiro' e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Expedito Júnior
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO OROINÁ.RlA

4 - PROJETO DE LEI N' 715-A191 - do Sr. Ary Kara José - que "loma obrigatório o exame
médico para os alunos das escolas oficiais de l' grau".
RELATORA: Deputade Lfdia Quinan
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: concedida vista ao Deputado Carlos Alberto, em 11/101!1f1

5 - PROJETO DE LEI NO 160195 - do Sr. Alexandre Caranto - que "institui a Cartilha de
Alfabetização, e dã outras providências".
RELATOR: Daputado Elias Abrahão
PARECER: contrário
VISTA: concedida vista ao Deputado Carlos Alberto, em 10105195

6 - PROJETO DE LEI N' 173195 - do Sr. Fernando Dinlz - qíJll '~oma obrigatória a
realização de exame de acuidede visual nos pré-escolares e escolares de 2 (dois) a
12 (doze) anos. Apenso o PL nO 422195.
RELATORA: Deputado Lfdia Quinan
PARECER: favorável, com substitutivo, ao PL nO 173195, e ao de n' 422J95, apensado
VISTA: concedida vista ao Deputado Flávio Ams, em 13109195

7 - PROJETO DE LEI NO 252195 - do Sr. Ricardo Izar - que "altere dispositivo da Lei n'
7.377, de 30 de setembro de 1985, que 'dispõe sobre o exare/cio da profissão de
Secretário e dá outras providências"'.
RELATORA: Deputade Maria Elvira
PARECER: contrário
VISTA: concedida vista ao Deputado Carlos Alberto, em 18108195

8 - PROJETO DE LEI N' 731195 • do Sr. Ubiratan Aguiar - que "diapOe sobre a concessIo
de bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, prevista no parágrafo 1° do
artigo 213 de Constituição Federal",
RELATOR: Deputado Pedro Wilson
PARECER: favorável
VISTA: concedide vista ao Deputado Osvaldo Biolchi, em 11110195

9 - PROJETO DE LEI NO 926195 - do Sr, Chico Vigilante - que "cria o Programa de Bolsa
Familiar para o ensino fundamental".
RELATOR: Deputado Lindberg Farias
PARECER: favorável

10 - PROJETO DE LEI NO 964195 - do Sr. Ubeldino Júnior - que "estabelece a
obrigatoriedade de numeração sequencial em reproduções de fonogramas e
videofonogramas".
RELATOR: Deputado Lindberg Farias
PARECER: favorável

11 • PROJETO DE LEI NO 982195 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta -ctlspositivo à Lei rf'
6A94, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe sobre os aslágios de estudant..,
alterada pela Lei rf' 8.859, de 23 de março de 1994".
RELATORA: Deputada Lldia Quinan
PARECER: favorável
VISTA: concedide vista ao Deputado Carlos Alberto, em 29111195

AVISO NO 93195

Sala 130-C, Anexo"

PAUTA N· 43/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
In/cio.: 0012195
Horário.: 9h às 12h e 14h à. 1Bh30

PIlIZo.: 5 Sessões
Decurso: 2" Sosslio

Local: Plenário n' 15, Anexo"
Date: 06.12.95
Horário: 10h

A· Proposlçlo Sujeita. Apreclaçlo pelo Plenário da Casa:

URGêNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO NO 200195 - da Comissão de Relações
Exterioras (MSG NO 857195) - que "aprova o taxto do Acordo de Cooperllção Cultural e
Educacional, celebredo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo de República de Namlbia, em Brasflia, em 7 de março de 1995".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle
PARECER: favorável

B - Proposlçoes Sujeitas à Apreclaçlo Conclusiva das Comlsaoes:

PRIORIDADE

2· PROJETOOE LEI NO 730195 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que "regulamenta o artigo 213
da ConS\ituição Federal, definindo escolas comunitárias, confessionais e liIantr6picas

1 - PROJETO DE LEI NO 1.133195 • do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre as taxas
cobradas pelas universidades pera realização do exame vestibular e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Alexandre Santos

2· PROJETO DE LEI NO 1.180195 - do Sr. Fernando Gonçalves· que"diapOe sobre a
inS8fção, nas filas de v/deo gravadas, destinadas à vende ou eluguel no Pars, da
seguinte mensagem: "FIlÇll sexo seguro. Use camisinha".
RELATORA: Oaputade Maria EIv/ra

3- PROJETO DE LEI NO 1.181195 - do Sr. Antonio do Valle - qua "cria o programa de
apoio cultural às empresas".
RELATOR: Daputado Mauricio Requi&o

4- PROJETO DE LEI NO 1.191195 - do Sr. Jorge Andera - que "dispõe sobre o número
máximo de alunos por turma na educação infantil e no ensino fundamental e médio".
RELATORA: Deputada Marisa Serrano

5- PROJETO DE LEI NO 1.207195 - do Senado Federal (PlS N' 177195) - que "determina
a impressão da mensagem que menciona nos contracheques dos servidores públicos
federais e dã outras providências".
RELATOR: Deputado Ubaldino Junior
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COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anaxo 11

REUNIÃO ORDINÁRIA
LOCAL: PLENÁRIO lO, ANEXO 11 .
DE 1011 ÀS 11h - DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO N°
47195, DE AUTORIA DO DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY, SOBRE SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL
DE 11h EM DIANTE· ORDEM DO DIA CONFORME PAUTA ANEXA

PAU T A N° 27195

A· Proposta de Norma Intama:

PROPOSTA DE NORMA INTERNA - do Senhor Augusto Vivairos - que "lI'!itabelece
procedimentos para o exame de adequaçAo financeira e orçamentária".

B· Requerimentos:

REQUERIMENTO dos Senhores Nedson Micheleti, Ana Júlia Carepa e José Fortunati,
convidando os Senhores Everardo Maciel, SllCI'etário da Receita Federal; Vicente
Chalolti, Diretor do Departamento de PoIrcia Federal e Gustavo Franco, Diretor de As
suntas Internacionais do Banco Central, para prestarem esclarecimentp~ sobre de
núncias de lavagem de recursos ilicitos no sistema financeiro necional

REQUERIMENTO do Senhor Augusto Viveiros, solicitando que sejam convocados os
Senhores Pedro Malan e José Serra, Ministro da Fazenda e Ministro do Planejamento,
respectivamente, para prestarem, esclarecimentos sobre a diminuiçAo da participação
dos Estados, Municípios e Distrito Federal nos recursos arrecadados pela União.

C· Proposlçlles Sujeitas à Apntelaçlo pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 831B9 - da Comisstlo Mista - que
"disciplina as relações jurldicas decorrentes da alteração do artigo 1° da Medide
Provisória nO 55, de 11 da maio de 1989, que dispõe sobre a compensação, com o
imposto de renda de pessoa jurídica, da diferença resultante da correção monetária
incidenta sobre empréstimos rurais li agroindustriais concedidos com recursos da
caderneta de poupança rural li dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

. PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emenda, nos termos do Substitutivo adotado pela Comisslio de Economia,
Indústria e Comércio

2 - PROJETO DE LEI N" 3.801189 - do Sanado Federal (PLS n" 81/98) - que "dispOe
sobra a aplicação da recursos do Fundo de Investimentos da Amaz/mia - FINAM, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela rejeiçAo

3 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 81191 • do Sr. Jackson Pereira - que
"estabelece critérios para as transferências de recursos da União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, mediante convênio, acordo, ajusta ou outros
instrumentol congêneresl1

•

RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pele adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emendas
Concedide vista, em 11/10, ao Daputado Manoel Castro

4 - . PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 127192 - do Sr. Max Rosenmann· que "cria
reserva do Fundo de Participação dos Municfpios, destinada aos Municlpios que
abrigam em seus tarritórios áreas naturais protegidas".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação
do Projeto e das emendas adotadas na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias •

5 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 187194 - do Sr. Renato Johnsson • que
"8lllende prazo para flX8ção de acordo para pagamento de divida de Municipio junto
ao FGTS e à previdência social".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
PARECER REFORMULADO: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovaçAo

6 - PROJETO DE LEI N° 4.382194 - do Poder Executivo (MSC n" 1.105193) - que "altera
o disposta no Decrato-lei n' 2.298, de 23 de julho de 1986, e na Lei n° 7.862, de 30 de
outubro de 1989, para determinar o resgate em dinheiro do empréstimo compulsório".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovaçAo
do Projeto, com emsndas, e pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição dos PL nOs 318 e 563195, apensados
Concedida vista, em 7/11, ao Deputado Luiz Carlos Hauiy

7 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 15195 - do Sr. Remi Trinta· que "fixa as
aUquotas máximas do ímposto sobre serviços de qualquer natureza".
RELATOR: Deputado JOSé FORTUNATI
PARECER: pela adequaçAo fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovaçAo,

com·emenda
Concedida vista, em 11/10, ao Deputado Luís Roberto Ponte

8- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 52195 - do Sr. Max Rosenmann .. que
"autoriza oparaçOes com garantia pignoratlcia nas instituições fiminceiras".
RELATOR: Deputado ROGéRIO SILVA
PARECER: pela rejeição

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9· PROJETO DE LEI N" 4.478194 - do Sr. Paudllmay Avelino - que "estabelece
condiçOes para cumprimento de pena privativa da liberdade em hospitaís- presldios".
RELATOR: Deputado LuIs ROBERTO PONTE
PARECER REFORMULADO: pela adequeçêo financeira e orçamentária, com emenda
Concedida vista, em 22111, ao Deputado Augusto Viveiros

D - Proposlçlllla Sujeitas à Apreclaçlo Conclusiva das Comlssoas:

PRIORIDADE

10 - PROJETO DE LEI N" 2.546-AI92 .. do Senado Federal (PLS 225191) - que "altera a
redaçto do § 2" do ar!. 5° da Lei nO 7.797, de 10 de julho da 1989, que cria o Fundo
Nacional de Maio Ambiente e dé outras providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ
PARECER: pela adequeçêo financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
Concedida vista, em 918, ao Deputado José Fortunati

11 - PROJETO DE LEI N" 3.421-C192 - do Senado Fedaral (PLS n" 77192) .. que "altera
artigo 4° da Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de
subvençAo econômica nas operações de crédito rural".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rej&içAo do
Projeto e da emenda apresentada na Comisstlo; e pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejejçAo do PL n" 3.829193, apensado

12 - PROJETO DE LEI N" 3.528-A193 - do Tribunal Superior do Trabalho· que "oria cargos
do Grupo Procassamento de Dados no Quadro Penrnanante de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da l' Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequeçêo financeira e orçamentária
Concedida vista conjuntll, em 17105, aos Deputados Banito Game e Max Rosenmann

13 - PROJETO DE LEI N" 3.531-AI93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "cria
cargos do Grupo Processamenta de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da
Saaetaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4' Regilio e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequeçêo financeira e orçamentéria
Concedida vista conjunta, em 17105, aos Deputados Benito Gama e Max Rosenmann

14· PROJETO DE LEI N" 3.533-A193 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "cria
cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6' Regilio e dá outras providências".
RELATOR: Daputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
Concedida vista conjunta, em 17/05, aos Deputados Banita Gama e Max Rosenmann

15· PROJETO DE LEI N° 3.534-AI93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "cria cargos
do Grupo Processamento da Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 7' Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequaçAo financeira e orçamentária
COIlClldida vista, em 13109, á Deputada Veda Crusius

16 - PROJETO DE LEI N" 3.538-A193 - do Tribunal Superior do Trabelho - que "cria
cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Ragional do Trabalho da 11' Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
Concedida vista conjunta, em 17105, aos Deputados Benito Game e Max Rosenmann

17 - PROJETO DE LEI N" 3.544-AI93 .. do Tribunal Superior do Trabalho .. que "cria
cargos do Grupo Processamento da Dados no Quadro Permanente de Pessoal da
Sacrataria do Tribunal Regional do Trabalho da 19" Regilio e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
VISTA: concedida vista conjunta, em 17105, aos Dspulados Benito Gama e Max
Rosenmann

18 - PROJETO DE LEI N" 3.572-A/93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "cria
cargos do Grupo Processamento da Dados no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabaiho de 16' Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
COIlClldida vista conjunta, em 17105, aos Deputados Benito Gama e Max Rosenmann

19 - PROJETO DE LEI N° 3.573-AI93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "cria cargos
do Grupo Processamento da Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 18" Regilio e dá outras providências".
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RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequação financeira a orçamentária
Concedida vista conjunta, em 17105, aos Daputados Benito Gama e Max ROll9nmaM

20 o PROJeTO DE LEI N" 3.575-AJ93 o do Tribunal Superior' do Trabalho - que "cria
cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 22" Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
'Concedida vi.ta conjunta, em 17105, aos Deputado. Bentto Gama e Max Rosenmann

210 PROJETO DE LEI N° 4.149-AJ93 o do Poder Executivo (MSC nO 574/93) o que "dá
nova redaçlio aos artigos 20 e 26 do Decreto-Iei nO 227, de 28 de fevereiro de 1967".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo
adotado pela Comis.ão de Minas e E~ergia

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

22 o PROJETO DE LEI N° 4.959-N90 odo Sr. Paulo Mourão - que "concede isenção em
favor de estabelecimentos de ensino agrlcola".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
PARECER: pela adequaçlio financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
nos termos do Substitutivo da Comis.ão de Agricultura e Política Rural, com
subemenda.
Concedida vista, em 08111, ao Deputado Augusto Viveiros

23 o PROJETO DE LEI N° 1.982-AJ91 o do Sr. Jackson Pereira o que "dispõe sobre o
financiamento do setor de turismo pelos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela aprovação, com emenda

24 o PROJETO DE LEI N° 3.119-AJ92 odo Sr. Werner Wanderer oque "complementa os
critérios para a identificaçlio dos E.tados e Município. que fazem jus à compensação
financeira, pelo aproveitamento de recursos hldricos pera fins de geração de energia
elétrica, ou aos royalties devidos pela ltaipu Binacional ao Brasil, modificando a. Leis
n"s1.990, de 28 de dezembro de 1989 e 8.001, de 13 de março de 1990'.
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
Concedida vista conjunta, em 23108, aos Deputados Saulo Queiroz e Manoel Castro

25 o PROJETO DE LEI N" 3.960-AJ93 • do Sr. Max Rosenmann - que "permtte a utilizaçlio
do crádito reforenla ao empréstimo compulsório de veículos e combusUveis, na
equisiçlio de autom6vel novo".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e das emandas
adotadas na Comissão de Viação e Transportes e, no mérito, pela aprovação, com
emenda
Concedida vista, em 23/08, ao Deputado Manoel Castro

26 o PROJETO DE LEI N° 114195 odo Sr. Benadito Domingos oque "inclui os gastos com
medicamentos, aparelhos e equipamentos de uso indicado por médicos entre os
abatimentos admitidos na declaração do imposto de Renda das pessoas fisicas".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeiçlio

27 o PROJETO DE LEI N° 115195 o do Sr. Benedito Domingos o que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da incineração de mercadorias de origem estrangeira quando
apreendidas por contrabando ou descaminho, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
PARECER: pela inedequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeiçlio

28 o PROJETO DE LEI N° 277oAJ95 o do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece
isenção de Imposto de Renda nas hipóteses de moléstia grave".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
PARECER: pela inedequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeiçlio

29 o PROJETO DE LEI N° 393-A195 odo Sr. José Carlo. Coutinho - que "concede isenção
do Impo.to de Renda a aposentados que não tenham outro. rendimentos".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeiçlio

30 o PROJETO DE LEI N" 481195 • do Sr. Agnelo Queiroz - que "vada a utilização da Taxa
Referencial de Juro. (TR) na cerração monetária do. saldos devedores dos contratos
de mútuo do Si.tema Financeiro da Habitação e dá outras providêncie....
RELATOR: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeiçlio do
Projeto e do PL nO 625195, apensado

31 o PROJETO DE LEI N° 795195 - do Sr.' Wagner Ros.i o que "assegura aos
representante. comerciai. autõnomos o direito 11 equisiçAo de veiculo novo com
isençlio do IPI".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeiçlio

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Sala T10, Anexo 11

Local: Secretaria da Corni.sllo, Sala TolO oAnexo 11
Horário: 11 horas

PAU TA NO 31195

A) PROPOSlçOes SUJEITAS Á APREClAçAO PELO PLENÁRIO DA CASA:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

1 o MENSAGEM N" 327194 - do Poder Executivo o que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do E.tatuto da Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado aprovado na VII Conferência realizada de 9 a 31 de outubro de
1951".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: Favorável

2 o MENSAGEM N" 787195 o do Poder Executivo o que ".ubmete 11 consideração do
Congresso Nacional o texto do Tratado de Extradiçlio, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Bra.iI e o Governo do Canad1l, em Bra.íIia, em 27 de janeiro
de 1995".
RELATOR: Deputado JOSé THOMAZ NONO
PARECER: Favorável, com ressalva

3 o MENSAGEM N° 816195 o do Poder Executivo o que "submete 11 consideração do
Congresso Nacional o texto da Resolução (42) 3 da Assembléia Geral do In.tituto
Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), adotada em sua 42"
sessão, em 12 de dezembro de 1989, pela qual se introduz emenda ao parágrafo 1°
do artigo VI de seu E.tatuto Orgllnico".
RELATOR: Daputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: Favorável

4 o MENSAGEM N" 844195 o do Poder' Executivo o que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo sobre Serviço. Aéreos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estado. Unidos
Mexicanos, em Brasilia, em 26 de maio de 1995".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: Favorável

5 • MENSAGEM N" 684195 o do Poder Executivo o que "submete à con.ideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de
Pas.ageiro. e Carge, celebrado entre o Governo da República Federativa~ Bra.iI e
o Governo da República da Venezuela. em Caracas, em 4 de julho de 1995 .
RELATOR: Deputado ROBéRIO ARAÚJO
PARECER: Favorável

6 o MENSAGEM N° 940195 o do Poder Executivo o que ".ubmete à con.ideração do
Congra.so Nacional o texto do Acordo .obre Exercício de Atividade. R~~~da"
por Parte de Dependante. do Pes.oal Diplomático, Consular, ~mlm.trativo e
Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Bras.1 e o Governo
da República Dominicana, em São Domingo., em 18 de maio de 1995".
RELATOR: Deputado CUNHA BUENO
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A-Anexo 11

Reunião: Plenário 8
Horário: 10 hora.

PAUTA N°26/95

A o ProposlÇOea Sujeitas *Apreclaçlo Pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 o PROJETO DE LEI N" 8.047/86 o do Senado Federal (PLS nO 57/83) o que "obriga o
registro dos estabelecimento. hospitalares no. Conselhos Regionai. de Medicina".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável, com emenda

2 o PROJETO DE LEI N" 4.425194 odo Senado Federal ( PLS n° 93/93) o que "proíbe a
exclusão de cobertura de de.pesas com tratamento de doenças em contratos que
asseguram atendimento médico-hospitalar pelas empresas privada. de seguro-saúde
ou assemelhadas".
(Apensos: PL. nOs: 944195, 929191,4.417194 e 4.572194)
RELATj)R: Deputado IBERE FERREIRA
PARECER: favorável, com .ubstitutivo
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3· PROJETO DE LEI NO 4.473194 • do Senado Federal (PLS n" 80193) - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos produtos de alimentação
que especifica, e dá outras providllncias". (Apenso: PL ri' 2.424191).
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: favorável a este e contrário ao de nO 2.424191, apensado

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

4 • PROJETO DE LEI NO 810195 • da Sr" Rita Camata • que "proibe servir bebidas
alcoólicas às pessoas que menciona e determina sua comercialização com um alerta
às ITMJlheres grávidas". (Apenso: PL ri' 1.071195).
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e ao de nO 1.071195, apensado
VISTA: concedida à Deputada A1cione Alhayde, em 29.11.95

5 • PROJETO DE LEI NO 833195 • do Sr. bire Rezende· que "dispõe sobre o tráfico de
tecido, órglos e partes do corpo humano delinindo-o como crime hediondo e dá
outras provid6ncias".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CERANTO
PARECER: favorável, com substitutivo

6· PROJETO DE LEI N" 903195 • do Sr. Jorge Andors • que "altera dispositivo da Lei ri'
8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre a proteçlio da criança e do
adoIescante".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: favorável, comsubslitutivo
VISTA: ooncediqa ao Deputado Tuga Angerami, em 8.11.95

B • ProposlçOes Sujeitas à Apnsclaçlo Conclusiva das Comlu6ea:

PRIORIDADE

7· PROJETO· DE LEI N" 3.800193 • do Senado Federál (PLS nO 170191) • que "altera o
artigo 7" de Lei ri' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, para perm~it novas deduções
no imposto de rende das pessoas f1sicas". (Apensos: PL's rf's :;Jt3l95, 322195, 412195
e 438195).
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO
PARECER (REFORMULADO): favorável a este e aos de n"s 273195, 322J95, 412195 e
436195, apensados

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8 - PROJE:rO DE LEI NO 2.569-AI92 • do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
utlllzaçao, para ações e serviços públicos de saúde, des mercadorias apreendidas
corno contrabando".
RELATOR: Deputado CHICÃO BRIGIDO
PARECER: favorável, com substitutivo

9 • PROJETO DE LEI NO 2.638-AI92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
responsabilidede dos administradores públicos pela faita de recolhimento dos
encargos trabalhistas e previdenciários".
RELATOR: Depulado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: contrário

·10· PROJETO DE LEI NO 3.638193 • do Sr. Luiz Moreira - que "institul normas para a
utilizaçlio de técnicas de reprodução assistida".
RELATORA: Deputada CECI CUNHA
PARECER: favorável

11 • PROJETO DI" LEI N" 4.214193 • do Sr. Elias Murad • que "dispõe sobre o reembolso,
ao Sistema Unico de Saúde, da despesas referentes à assistência médico-hospitalar
prestada a individuo contratante de seguro-saúde". (Apensos: PL's rf's 237195 e
852195). .
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: favorável a este, com substilutivo, e oontràrio 80S de nOs 237195 e 852195,
apensados, acatando as emBlldas apresentadas na Comissão, e rejeitando a emenda
apresentada ao substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Humberto Costa, em 22.11.95

12· PROJETO DE LEI NO 4.316193 • do Sr. Édison Andrino • que "considera dependente
de pessoa física, para fins do Imposto de Rende, menor carente sob sua depend~a
econOmica para fins educacionais".
RELATORA: Deputada LAURACARNEIRO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados Sérgio Arouca e çlcione Barbalho, em
30.8.95

13 - PROJETO DE LEI N" 4.559194 - do Sr. Valdir Colatto • qlJll "dispõe sobre a
aposentadoria especial dos mecãnicos".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Luiz Buaiz, em 29.11.95

14. PROJETO DE LEI N° 4.594194 • do Sr. Paulo Paim· que "dispõe sobre o atendimento
de tIfTl8I1lllncia de acidentes do trabalho em localidades onde não existe rede do
Sistema Unico de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER (REFORMULADO): favorável, com emende
VISTA: concedida ao Deputado Roberto Jefferson, em 9.!f.95

15· PROJETO DE LEI NO 5195 • do Sr. Adylson Mçtta - que "d!!lermina a obrlgatoriedede
de os hospitais de grande porte contarem com cirurgioes-<lentistas em,seus corpos
cUnicos". (Apenso: PLn" 178/95).
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER (REFORMULADO): favorável a este, com substitutivo, e ao de n° 178195,
apensado

16· PROJETO DE' LEI NO 92195 • do Sr. Adhemer de Barros Filho· que "dispõe .obre a
descentralização poUtico-edministrativa e a participeçlio das colTMJnidades nas açOes
governamentais de saúde e,de assistência social, nos termos dos art: 198, ·incisos I e
11I, e 204, incisos I e li, de Constituiçio Federal".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: oonoedide aos Deputados Sérgio Aroues, Ceci Cunha e Fátima
Pelaos, em 23.8.95

17· PROJETO DE LEI NO 93195 - do Sr. Nilson Gibson • que "dispõe sobr8 a
complementaçiio de aposentadoria do pessoel do "xtinto Departamento de Correios e
Telégrafos· DCT".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável, com emende
VISTA: concedida ao Oeputado Luiz Buaiz, em 29.11.95

18· PROJETO DE LEI NO 157195· da Sr". Teima de Souza, que "dispõe sobre o Plano de
Beneficios de Previdllncia Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA CONJUNTA: ooncadida aos Deputados Alexandre Coranto e Marta Suplicy, em
21.6.95

19· PROJETO DE LEI N° 166195 • do Sr. Ivan Valente - que "dispõe !!Obre procedimentos
para recebimento de pequenos valores e investimentos deixados por passoes
falecidas em instituições financeires".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLICY
PARECER: favorável

20· PROJETO DE LEI N" 175195 • do Sr. Benedito Domingos • que "estabel8C8 a
proibição de fumar no interior de aeronaves, em vOes domésticos, reelizados por
empresas aéreas brasileiras em todo o Território NacionaY'. (Apensos: PL's n"s 321195
e 672195).
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: contrário a este e aos de rf's 321195 e 672195, apensados
VISTA: concedide ao Deputado Nilton Baiano, 23.8.95

21 • PROJETO DE LEI NO 215195 • do Sr. Josá Fritsch e outros 08 • que "es\abeIeCe •
regras de conlribuiçio à Previdência dos Associados às CooperatiVas de ProduçIo
Agropecuária - CPA e Associações de Pequenos Proprielários Rurais - APPR e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI
PARECER: contrário
VISTA: concedide ao Deputado Nilton Baiano, em 29.11.95

22· PROJETO DE LEI N° 339195· do Sr. Jaques Wagner· que "institui obrigatoriedade da
velculaçllo gratuita, pelas emissoras de rádio e televisão do pais, de mensag8lll
alusivas e formas de prevençAo contra a AIDS e dá outras provid6ncias". (Apenso: PL
ri'349195)
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável a este e ao de nO 349195, apensado, com emendas
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados Agnaldo Tim6tao e Ayres da Cunha,
em 23.8.95

23· PROJETO DE LEI NO 340195 • do Sr. Aloysio Nunes Ferreira· que "institui a Carteira
Nacional de Prevençlio do Càncar Ginecológico e Mamário".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: favorável, com substitutivo

24 - PROJETO DE LEI N" 377195 - do Sr. Álvaro Valle· que "dispõe sobre atividade de
motorista profissional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável, com emende

25· PROJETO DE LEI NO 432-A1li5 - de Sr" Marta Suplicy - que "dispõe sobre a proibiçlio
de fabricaçlio, importação e comercializaçlio de seringes reutilizáveis em todo o
território nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO
PARECER: contrário

26 - PROJETO DE LEI NO 4e8I95 • do Sr. Alexandre Caranto • que "altera a redaçlio do
inciso V do caput do artlgo 2" da Lei ri' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe
sobre a organizaçllo de Assistência Social e dá outras providências".
RELATORA: Deputsda LAURA CARNEIRO
PARECER: contrário

27 • PROJETO DE LEI NO 469195 • do Sr. Alexandre Ceranto • que "estabelece medida. de
proteçllo ao trabalho do menor, e dá outras providências". (Apenso: PL ri' 683/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ COIMBRA
PARECER:·favorável a este e ao de ri' 683195, apensado, com substitutivo
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados Chicão Brigido e Rita Camata, em
9.11.95
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28 - PROJETO DE LEI NO 494195 • do Sr. Jaques Wagner· que ''determina revisão de
beneficios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LA[RE ROSADO
PARECER: contrário

29- PROJETO DE LEI N° 525195 - dc Sr. Augusto Viveiros • que "dispõe sobre o
acompanhamento de pacientes internados em hospitais do,Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER (REfQRMULADO): favorável, com substitutivo

30- PROJETO DE LEI N° 526195 - do Sr. Feu Rosa - que "asugura ao idoso com oitenta
anos de idede, em estado de carência, o beneficio que especifica". '
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CERANTO
PARECER (REFORMULADO): favorável
VISTA: concedide 80 Deputado Fernando Gonçalves, em 9.11.95

31- PROJETO DE LEi N° 55Bi95 - do Sr. Sérgio Arouca· 'que;'dispõe sobre a criação do
programa de apoio e assistência médico-social domiciliar a pacientes crônicos,
atendidos pelo Sistema Único de Saúde e dá outras provid6ncias".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI
PARECER: favorável
VISTA: concedida.à Dapulada A1cione Athayde, em 29.11.95

32- PROJETO DE LEi NO 575195 • do Sr. Jorge Anders " que "assegura à mulher o 'direito
80 parto sem dor". '
RELATORA: Deputada JANDIRAFEGHAlI
PARECER: favorável, com emendas

33- PROJETO DE LEI N° 606195- do Sr. Ildarnar J<usBler· que "dispõe sobre a entrega de
casta básica de alimentos às familias que garentirem perman6ncia de seus filhos nas
escolasll

• .

RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PARECER: favorável

34- PROJETO DE LEI N° 625195 - do Sr. Mauricio Requillo. que "altera a Lei no 8.913, de
12 de julho de 1994, que "dispõe sobre a municipalizaçAo de merenda escolar", e dá
outras providências". '
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI
PARECER: favorável '

35- PROJETO DE LEI NO 637195 • do Sr. Gonzaga Patriota • que "a~era os artigos 128 e
130 da Lei no 8,213, de 24 de julho de 1991 que "dispõe sobre os Planos de
Beneficios da Previdência Social e dá outras provid6ncías". (Apena0: PL no 871195)
RALATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável'a este a ao de no 871195, apensado, com substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Nilton Baiano, em 29.11.95

36- PROJETO DE LEI NO 661195 • do Sr. Paulo Paim· que "dispõe sobre a atualizaçlo
das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social aos seus segurados a,
pela Unillo, aos seus inativos e pensionistas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

37- PROJETO DE LEI NO 681195 • do Sr. Augusto VlV8iros • que "acrescenta parágrafo ao
artigo 26 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para incluir os prêmios prescritos
dos concursos de prog,1Ósticos na renda liquida".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável

38- PROJETO DE LEI N° 734195 • do Sr. Jarbas Lima • que "concede a deduçAo de
doações, de caráter assistencial, para efeito de Imposto de Renda, nas condições a
limites que estabelece".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: contrário '
VISTA: concedide à Deputada A1cione Athayde, em 29.11.95

39- PROJETO DE LEI NO 736195 • do Sr. Waldomiro Fioravante • que "regulamenta o
processo da cancelamento da beneficios previdenciários e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

AVISO N041195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Infcio.: 4112195 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e14 às 18h Decurso: 2" Sessão

1 - PROJETO DE LEI NO 419-A195 - do Sr. Augusto Viveiros - que "dispõe sobre a
obrígatoriadade da instalar equipes de socorro a acidentados nas principais estradas
do pafs e dá outras providências". (Apenso: PL nO 547195).
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

2· PROJETO DE LEI N° 1.190195- do Sr. Jorge Anders· que "altera a Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

3 • PROJETO DE LEI NO 1.192195 • do Sr. Leonel Pavan • que "determina a alienação de
cigarros apreendidos e a destinação de seu produto para a recuperação da
dependentes qulmicos".
RELATOR: Deputado JOSÉ COIMBRA

4 • PROJETO DE LEI NO 1.205195 • da Sr". A1cione Athayde • que "disp08 sobre o
acompanhamento hospitalar de pacienta idoso".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBUCO

LOCAL: Plenário 12, AnfyXf) 11, às 9h30

PAU T A NO 21195

A. PropoaIç6es SuJeitas. Apreclaçlo do Plenário da Cua:

PRIORiDADE
1. EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NO 6.664-A1B5 • que

"introduz modificações na Consolidação des Leis do Trabalho, na parte que disciplina
a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável às duas Emendas de Plenário
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

2- SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 17o-B187 • que "altera a
radação dos incisos I e 11 do art. 2", o caput do art. 3", o inclso VI do art 4" a o
parágrefo único do art. 6° da Lei nO 7.377, de 30 de setembro de 1985".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
PARECER: favorável

3- EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NO 4O-AI91 • da Sra. Rita Camata • que "estabelece indenização compensatória no
caso de despedide de empregados que contem com idade igiJal ou superior a 150
anos".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: contrário às duas (2) emendas de Plenário
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

TRAMITAÇÃO ORDlNARJA

4· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 199i9:r. do Sr.'~Cfuerdo Jorge - que
"susta a ap/icaçlio do artigo 4° da Lei Delegada no 12, de 7 dó agosto de 1992, que
dispOe sobre a instituição de Gratificaçllo de Atividade Militar para os servidores
Militares Federais das Forças Armadas".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: contrário
VISTA: Daputado LUCIANO CASTRO

B - Proposlç08s Sujeitas *Apraclaçlo Conclusiva das Comlsa6as:

PRIORIDADE

5- PROJETO DE LEI N° 1.059/95- do Supremo Tribqnal Federat <.que "cria as carreiras
dos servidores do Poder Judiciário, lixa os valores de sua réiJ1uneraçio e dá outras
provid6ncias".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável, com (2) duas emendas; com a adoção da emende no 8, com a
adoçA0 parcial da emende no 10 e pala rejeição das emendas'de nos 1 a 7, 9 e de 11
a 19, apresentadas na Comissão

6 - PROJETO DE LEI NO 4.590194· do Sanado Federal (PLS no 113193) (~ no 35195,
apensado) - que "dispOe sobre o atendimento prefarencial da clientela que 'especifica
nos órgãos da administração pública federal direta e indireta".
RELATORA: Deputade MARIA LAURA .•
PARECER: favorável, com 8ubemende, ao substitutivo da 'Comi88llo cIii;[lefasa do
Consumidor

TRAMITAÇÃO ORDlNARJA

7 • PROJETO DE LEI NO 1.495191 • do Sr. Jackson Pereira· que "dispõe sobra a fixaçio
de piso salarial para os motoristas profissionais".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com substitutivo

8 - PROJETO DE LEI NO 2.368191 • do Sr. Alberto Goldman • que "disp6a sobra o
trabalho temporário nas empresas urbanas e rurais e dá outras providlmcias".
RELATOR: Deputado MARICOS ,..EDRADO
PARECER: favorável, com (3) três emendas

li· PROJETO DE LEI NO 2.974192 • do Sr. Francisco DomaIles • que "dá nova redaçio 80
artigo 215 da Lei no 8.112, de 11 de dezemblo de 19l1O, dispondo sobre o direito do
dependente à remuneração do funcionário falecido, nas condições que menciona, 8
d6 outras providilncJas".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável, com adoçA0 da emenda da Comissão de Seguridade Social e
Famma

10· PROJETO DE LEI NO 3.486-8192 • da Sra. Socorro Gomes • QUE "dispOoa sobre as
rell1ÇÕ81 de trabalho rural e dá outras providências".
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A V I S O NO .37/95

1 - PROJETO DE LEI NO 693J!l5 - do Poder. exeCutivo (MSG N° 698195) - que "dispõe
sobra jornada de trabalho da Médico, Médico da Saúde Pública, Médico do Trabalho e
Médico Veterinário,.da AdministraçâO"Pública Faderai direta, daS autarquias e das
fundações públicas federais, e dá outras providilncias".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA-

. A V I S O.tf.' 38195
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Inicio: 1°/12195 prazo: 5 SeSl6es
Horário: 9 ás 12h e14 às'18h oecUrio: 3" sessAb

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMI'NTE RI'CI'BI'RÁ I'MI'NDAS APRI'SI'NiJliDAS POR MEMBROS
DI'STA COMISSÃO

26 - PROJETO DE LEI N" 593195 - da Sra.· Rita Camata - que "introduz alteração no artigo
131 da Consolidação das Leis do Trabalho'- CLr~'
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável, com emenda

27 - PROJETO DE LEI N° 604195 - do Sr. Renato Johnsson - que "acrescenta parágrafos
ao artigo 1° da Lei n" 4.375, da17 da agosto da 1964; a~era a redação do artigo 34 da
Lei n" 5.292, de 8 daJunho da 1967, e do inciso I do artigo 9" da Lei Complementar nO
69, da 23 de julho de·1991",·
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário ao pfojelo e às emendas apresentadas na Comissão

28~ PROJETO DE LEI Nó 813195 - do Sr. Chico Vigilante - que ''veda a exigência de carta
de fiança aos candidatOs a'llmpragos regidos'pela CLr'.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo

29.- PROJETO DE LEI NO 847195 - do Sr. lldemer Kussler - que. "dispõe sobra a
dastinação dos prod4l,?se .sUbprodutos florestais e dos equipamentos relacionados às
Infrações à legislação: florestal apreendidos pela fiscalização do IBAMA e órgãos
conveniados", .' ,,' .
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: favorável, com ~ubstitutivo

30 - PROJETO DE LEI N" 857195 - do Sr. Sandro Mabel - que."dispõe sobre o trabalho por
·temporllda nas Iocalidade:i turlsticas".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE(avocado)
PARECER: favorável, com emenda

prazo: 5SeSl6es
Decurso: 5- sessão·

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 29/1119&
Horário: 9 às12h e 14 às 18h

RELA10R: Depu1ado PAULO ROCHA
PARECER: fllVOfável, com substitutivo
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

11 - PROJETO DE. LEI N° 4.567194 • do Sr. Paulo Paim· que "impõe.ao empregador o
adiantamento das despesas do empregado com médico anestesista".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL'
PARECER: fevorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

12· PROJETO DE LEI N" 4.653194 - do Sr. Paulo 'Paim - que "dispõe sobre a jbrhllda de
Ir8balho ele 40 horas semanais".
RELATOR: Deputado ROBFRTO FRANCA'
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: Deputado SANDRÇl MABEL

13 - PROJETO DE LEI N" 26195 - do Sr. Sérgio Carneiro - que "dispõe sobre a
~ú1arnen1l1ç1o da atividade <1tt ornbudsrnan nas Bmpresasq~ especifica".·
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

18 - PROJETO DE LEI N° 139195 • do Sr. Paulo Paim - que "institui gratificação natalina na
forma de cesta básica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

14 - PROJETO DE LEI N° 52195 - da Sra. Rita Camata- que "acreScenta parágrafo único
ao artigo 393 da ConsolidaçAo das Leis do Trabalho • CLT".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA'
PARECER: favorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

15 - PROJETO DE LEI N° 54195· da Sra. Rita Camata - que "aCrescenta parágrafos ao ar!.
11 da Consolidação das Leis do Trabalho e dlllermina outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com subsmutivo
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

16· PROJETO DE LEI N" 99195 - do Sr. Odelmo. Leão - QUE "dispõe 'àobre a flX8ção da
jornada de .lrabalho dos Assislenles SOciais": .
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

.17 - PROJETO DE LEI NO 113195 - 00 Sr. Odelmo Leão -'que acrescenta inciso I ao artigo
6" da Lei n~ 8.171 ,.de.·1.7, de janeiro de 1991, que "dispõe sobre a polilica egrícola".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
PARECER: favorável

19· PROJETO DE LEI N° 271195 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta e modifica
dispositivos do artigo 20 da Lei n" 8.038, da 11 da maio de 1990, para permitir a
movimentação da conta vinculada na construção da moradia própria".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
PARECER: contrário

1 - PROJETO DE LEI N" 915J911- do Sr. Miguel Rossello - que'altera o Decreto-Iei nO
5.452, de 1° da maio de 1943, que "institui a Consolidação das LUis do TrabaJtto".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

AVISO N° 39195
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

20· PROJETO DE LEI N° 356J95 • do Sr. Inácio Arruda - qua "dispõe sobre a publicação
no Diário Oficial da União da ralaçllo mensal dos veículos apreendidos pelos órgãos
federais e dlli outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável

Inicio: 5112195
Honirio: 9 às 12h e 14 /ls 18h

prazo: 5 Sessões
Decurso: 1· sesdo

21 - PROJETO DE LEI NO 38OJ95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre anistia das faltas
de serviço na administraçllo pública faderal, no perlodo que menciona, e dá outras
providência....
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário

22 - PROJETO DE LEI N" 389195 • da Sra. Vanessa Felippe - que "altara a radação do 1;
1°, do ali. 389, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário ao projeto e à emenda apresentada na Comissão
VISTA: Deputado PAULO ROCHA

23- PROJETO DE LEI N" 510195· do Sr: JOlIé Fortunali· que "determina, como jornada
normal de trabalho, a carga horária de 6 (seis) horas diárias para a categoria
profissional dos securilllirios".
RELATOR: Dapulado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

24 - PROJETO DE LEI N" 513195 - do Sr. JoÁ Fortunali - qU9 "estende os direitos
\ assagUl1ldos à trabalhadora QeIlanlll,. llOlI C880tI de morte desta, a quem detiver a

Quanfa de seu filho".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
VISTA: Deputado LUCIANO CASTRO·

25 - PROJETO DE LEI N" 545195 - do Sr. José Carlos Coutinho - que ''fixa a jornada
normal de trabalho dos jornalillles e gráficos que trabalham em terminais de vfdeo".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

A PROPOSIÇÃo ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS PoR M~BROS
DESTA COMISSÃO .

1 - PROJETO DE LEI N" 392195 • do Sr. José Carlos Coutinho - que "a~era o artigo 70 da
Consolidaçllo des Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

AVISO NO 40195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio: 5112195 Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 àl12h e 14 às 18h DtI<:lno: 1" semo

1 - PROJETO DE LEI N" 2.335-A191 - do .Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre·
intermediação·na venda de concursos de prognósticos e credenciamento da agentes
Ioláricos".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI'

2 - PROJETO DE LEI N" 2.381-A19t· do Sr. Jair Bolsonaro -que altera a Lai nO 8.025, de
12 de abril de 1990, que "dispõe sobra a aJianação de bens imóveis residenciais de
propriedade da União, e dos vinculados ou if'lCOllXll'ados ao Fundo Rolativo
Habitacional de Brasilia - FRHB, situados no Distrito Fadaral e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALÉLUIA

3 - PROJETO DE LEI N" 2.ll63-A192 - do Sr. jair Bolsonaro - que suprime o parágrafo 3°
do artigo 51 da Lei nO 6.880, de 9 de dezembro de 1980, qUê "dispõe sobra o Estatuto
dos Militares".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
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4 - PROJETO DE LEI NO 3.310-A/92·· do Sr. Carlos Santana - qua "prolbe a utilização de
areia flO8 l8I'Yiços de jataamenlQ de estruturat metálicas de qualquer natureza e oá
outras llfOVid6ncil\I", ;
RELATOR: Deputado UBALDO CORRêA

5 - PROJETO DE LEI NO 3.388-A192 • do Sr. Chico Vigilante. que "dlsplle sobre e eleição
e a substituíçAo de diralorM de lIOCiecIades de aconomia mista conlroladas pela
Unlllo".
RELATOR; DepuWdo JAIR SIQUEIRA

6 - PROJETO DE LEI NO 4.697-A194 - do Poder Executivo (Mensagem nO 539194) - que
"dispõe sobre ap/icaçio de penalidllde por infração li legislação que rege as Zo"!'S de
PI'llCllSS8IIl8f de ExportaçIo (ZPE)". '
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

7 • PROJETO DE LEI NO 313-AI95· do Sr. Augualo Carvalho· (PI:. no 480195. apensado) -,
que "dispõe sobre a admlnill9Çio da área de Proteçl!o Ambiental - M'A da BaCia do
Rio Silo Bartolomeu, localizada no Oisltllo Federal, 8 dá outras providências"
RELATOR; Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

~ • PROJETO DE LEI NO 653-AI95 • do Sr. José Fortunati _.que "dlsplle sobre a
fiscalizaçllo dos l8I'Yiços federais de inteligência e dá outras providências".
RELATOR; Deputado ILDEMARKUSSLER

.9- PROJETO DE LEI NO 657195 • do Sr. Edinho Araújo· (PL no 658195, apensado) - que
"dispensa a exig6ncia de diploma de curso superior, nos casos que :especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

10- PROJETO DE LEI NO 7S2-A195- do Sr. lnoc6ncio Oliveira - que "altera a Lei nO 7.542,
. de 26 de setembro de 1986, e dispõe sobre a aplicaçAo da Lei nO 8.666, de 21 de

junho'de 1993".
RELATOR: Deputado WlGBERTO TARTUCE (avocado)

11· PROJETO DE LEI N08O+AI95 -do Poder EXecutivo (Mensagem n"851/95) - que "fixa
a GraliflC8Çio de R8pI'Hlll'lIlIçt pelo exerclcio de funçãe nos Gabinetes dos
Ministros MilíIar8s, • cIIo oulraS~"".
RELATOR; Deputado WlGBERTO TARTUCE (avoc:aclc.·

12 - PROJETO DE LEI NO 901195 - do Sr. Osvaldo Biolchi - (PL's n's 916/95 e 943195,
apensados) - que aUera • redaçAo do parágrafo l' do artigo 4' do Decreto-Iei no
1.166, de 15 de abril de 1971, que "displ\e sobre enquadramento e contribuição
sindical rurar.
RELATOR; Deputado VALDOMIRO MEGER

13 - PROJETO DE LEI NO 1.032195 • do Sr. Paulo Paim· que "displle sobre as vagas nas
empresas para os trabálhadores com mais de quarenta e cinco anos, nos. casos que
especifICa". .
RELATOR: Deputado AYRTON.XEREZ

14 - PROJETO DE LEI NO 1.033195 - do Sr. Fausto Marlello - que dá nova' redação ao
artigo 2" da Lei no 7.783, de 28 de junho de 1989, que "displle sobre o exercicio do
direito de greve, define as atividades euenciais, regula o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade" e dá outras providências"..
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

15 - PROJETO DE LEI NO 1.054195 - da Sra. VanesSB Felippe • que "altera a redação do
artigo 55 da ConsolidaçAo das Leis do Trabalho"
RELATOR: Daputado WILSON BRAGA

16· PROJETO DE LEI NO 1.089195 • do Sr. Augusto CaNalho - que "dá nova' redação ao
parágrafo 2" do artigo 224'da ContD!idação das Leis do·Trabalho • Decreto-lei nO
5.452, de 1° de meio de 1943."
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA·

17- PROJETO DE-LEI NO 1.103195- do Sr. Z8ire R8Z8ncIe· que "acrescenta' parágrafo aO
artigo 482 da Consoli<laçío daS Leis do Trabalho~.

RELATOR: Deputado MtGUEL ROSSETTO

18· PROJETO DE LEI NO 1.100195 - do Sr..Arlindo Chi~lIa - q(I8·"alterll à· radação do
artigo 459 da Consolidação das Leis dO.Trabalho, 'aprovada' pelo DecretO'lei nO 5.452,
de 1° de maio da 1943".
RELATOR; Daputado SANDRO MABEL .

19. PROJETO DE LEr NO 1.115195.do St. Cartos NelSbn - que "altera a redação do artigo
58 da Consolidaçllo das Leis do Trabalho, que dispõe sobre a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado SILVIO'ABREU : ...

20- PROJETO DE LEI NO 1.11EWS-· do Sr., Bonifâcio'de Andrada· que "diSpõe'sobre a
consuIla sindtcaFpara a criaçllo de sinlliCalo de acordo com e lirligo 8°, inciso 11, da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZAlRE REZENDE'

21· PROJETO DE lEI NO 1.130195. do Sr: f'eu RóIá .'que "disPõe sobre a liberação da
contriblMçAo dOTicnico da AllmInillnlçlo nos C8S0$'que menciona".
RELATOR: Deputado JOsé PIMENTEL

22· PROJETO DE lEI NO 1.145195 • do Sr. ELt*cki' SirnOes • qUtl "dispõe sobre a
compensação financeira entre sistemas de previdêt'lcia social, prevista no parágrafo 2°
do artigo 202 da Constituição Feder8I, e dá outras providências"..
RElATOR: Deputado PAULO ROCHA

23- PROJETO DE LEI NO 1.148195 - do Sr. Zeire Rezende· que "acrescenta parágrafo 80
artigo 488 da Consolidação das Leis do Trabelho, aprovada pelo Decreto-Iei no 5.452,
de l' de maio de 1943, a fim de alterar ajomada de trabalho durante o aviso prévio e
determina outras providllnclas".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

24:PROJETO DE LEI NO 1.155195 - do Poder Executivo (Mensagam n·l.ll6195) - que
"dlspllesobre o transporte terrestre de produtos perigosos, e dá.outras provid6ncias".
RELATOR: Deputado WALDIR DIAS

25 - PROJETO DE LEI NO 1.159195 - do Sr. Arlindo éhinaglia • que alter. dispositivos de
Lei no 6.354, de 2 de selembro de 1976, que "dispõe sobre as releções de trabalho do
atleta profissional de fulebol'~ e da Lei no 8.672, de 6 de julho de 1993, que "institui

, normas gerais sobre desportos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

26 - PROJETO DE LEI NO 1.160/95 - do Sr. Roberto Pessoa· que "estipula mandato para o
titular do cargo de secretário da Receita Federal".
RELATOR: Deputado JOSE THOMAZ NONO

27· PROJETO DE LEI NO 1.161195 - do Sr. Paulo Paim· que "Institui gratificaçio natalina
em forma de ticket rafeição-alimentação extra".
RELATOR; Deputado LUCIANO CASTRO

28 - PROJETO DE LEI NO 1.167/95 - do Sr. Nilson Gibson • que "displle sobre a
Classificação Brasileira de OCupações - CBO, e dá outras providências"
RELATOR; Deputado PAULO ROCHA

29 - PROJETO DE LEI NO 1.172195 • do Sr. Luciano Zica - que "autoriza a Rodoferroviária
Noroeste a doar o imóvel que menciona".
RELATOR: Deputado UBALDO CORRêA

30 - PROJETO DE LEI NO 1.173195 - do Sr. ,Ronaldo Perim - que "displle sobre os
processos que apuram respons.abliidades decorrentes de malversação de dinheiro
público ou de obtenção de vantagem indevida no exercicio de cargo público".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

31 • PROJETO DE LEI N" 1.2DSJ95 - do Sr. Zeire Rezende - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Daputado AGNELO QUEIROZ

32- PROJETO DE LEI N4 1.231195 • do Tribunal Superior Eleitoral - que "dispõe aobre •
criaçáo de cargos em comissão de Chefe de Zona Eleitoral, no Quadro PlHlIllInente
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina".
RELATOR; Deputado VALDOMIRO MEGER

33· PROJETO DE LEI NO 1.237195 • do Tribunal Superior Eleitoral - que "displle sobre a
criação de 2 (dois) cargos em comissão de Chefe da Zona Eleitoral, no Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A- Anexo 11

PAU TA N" 25195

Data: 06.12.95
Local: plenário nO 11 do anexo 11
Horário: lOh

Propoalçoes SuJeita•• Apraclaçlo do Plen6r1o da Ca.a:

URGêNCIA

1· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 203195 - da Comissão de Relaç6es
Exteriores (Mana. no 918195-PE) • que "aprova o texto da Resolução A. 735(18), da
Organização Marilíma Intemacional (IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993, a
qual emenda a Convenção Constitutiva da IMO".

RELATOR; Deputado JORGE ANDERS
PARECER; favorável

PRIORIDADE

2· SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI NO 4.876-C, DE 1990· que
"Inclui na interligação de bacias do Plano Necional da Viação, nas bacias dos rios
Paranalba-Paranã, a interligação UumbiarB - ConIIuência dos rios Parenaíba-Grande".
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO
PARECER: favorável

ProposlÇllH SuJeita. à ApnIcI8Çlo Conclu.lVa da. ComlssON:

TRAMITAÇÃO OROINARIA

3 - PROJETO DE LEI NO 3.317-A/92 - do Sr. Jollo Mendes - que "displle sobre a
transposição da Categoria Funcional de Agente de Segurança de Tráfego Aéreo para
o Grupo DACTA - Código 1301 - Técnico de Defesa Aérea e Controle de Tráfego
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,Aino, nlvels NS-25 e NS-14".
RELATOR: Deputado HliJlRlO COIMBRA
PARECER: favorável
VISTA: O Deputado Hugo Lagranha solicitou vista em 29.11.95

4. PROJETO DE LEI N" 4.465-A/94 -do Sr. TonyGel- qua "dispõe sobre passe livre aos
e~.:com\llltentes nos sisllllllàs rodoviário, ferroviário e hldrovillrio de transporte coleiivo
Interestadual".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ
PAR!=CER; favor~vel, com ell]Bnda~, '. .. .
v/srA: O Deputado Philamon Rodrigues apresentou voto em separado

5 _ PROJETO DE LEI N' 466-A195 - do Sr. Vic Pires Franco - que "determina a prestaçAo
dos serviços concedidos da transporta rodoviário da passageiros e dá outras
providllnclas".
RELATOR: Deputado PAULOGOW~
PARECER: contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de DefBsa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

6 • PROJETO DE LEI N' 536195 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre a forme de
investidura dos dirigentes dos Conselhos Regionais do Serviço Social do Transporte 
SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT".
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM
PARECER: contrário

7. PROJETO DE LEI N' 739195 - do Sr. Marqulnho Chedld • que "Institui instrumento de
controle e proleção contra furtos e adulleração de veículos automotores".
RELATOR: Deputado DARCrSIO PERONDI
PARECER: contrário
i

8 _ PROJETO DE LEI N' 919195 - do Sr. Lindberg Farias - que "suprime o campo ANO DE
FABRICAÇÃO no Certificado da Registro e Licenciamento de Veículo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: O Deputado Antonio Jorge apresentou voto em separado

COMISSÃO 'ESPECIAL
PEC nO 17-A/95-Núrnéro de Deputàdos·

Federais

PAUTA N"04I95
Apreclaçlo do rotelro,de trabalho
Horário: 14h
Local: PI~nário 18, Anexo 11

AVISO N° 01195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

lnataledaem: 22111195 Prazo: 10SeS$Ões
Horário: 9h às 12h e14h às 18h30 Decurso: 8' Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO NO 17~5 - do Sr. AntOnio Joaquim e
outros - qU/l "Altera parágrafos l' e 2" do artigo 45 da Constituição Faderal".

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 173-A/95-Reforma .~ministrativà.'

Salas 131C/135C-Anexó if

PAUTA N° 07195
Deftnlçlo do rotelro de trabalho
Hcririo: 14h
Local: Plenário 11, Anexo 11

AVISO N" 021959 - PROJETO DE LEI N' 961195 - da Sr" Maria Elvira - que "altera a Lei n" 8.899, da 29
de junho de 1994, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no
sistema de transporte coletivo interestadual".
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO
PARECER: contrário
VISTA: O Deputado Edson Ezequiel solicitou vista em 29.11.95

RECEBIMENTO De EMENDAS

Instalada em: 21111195
Hor*io: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sassões
Decurso: 6" Sessão

A V I S O N° 31195

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 1'/12195
Horário.: 9 à. 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 3' sesoAo

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N' 173-A195 - do Poder Executivo
(Mensagem n" 886195). - que ''Modillca o Capitulo da Administração Pública,
acreacenta normas às D.sposiçOas Constitucionais Gerais e estabelece normas de
transiçIo". .

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N' 938195 - do
Sr. Agnaldo Tim61eo e outros - que "aliara a redeção do inciso IX do artigo 13 da Lei
n" 5.108, da 21 de setembro da 1966 - Código Nacional de Trânsito, astendendo aos
veículos de reportagem o uso da alarme sonoro, quando em serviço".
RELATOR: Deputado MAURO FECURY

AVISO N0 32195

COMISSÃO ESPECIAL
Jogos e Cassinos

Salas 131C/135C -Anexo 11

AVISO NO 01195

1 - PROJETO DE LEI NO 32O-A195 - do Sr. Jorge Wilson - qua "dispõe sobre a proibição
da prática de tabagismo em Onibus interestaduais".
RELATOR: Deputado TELMO KIRST

RECEBIMENTO DE EM!=NDAS

Inicio.: 1'/12195
Horário.: 9 às 12 e 14 à. 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 3- sessAo

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Inlcio em: 30111/95 Prazo: 5Sessões
Hor*io: 9h às 12h e 14h às 18h30 oecuiso: 5" Sassão
A PROPOSIÇÃO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1 - PRO~ETO DE LEI NO 4.652194 - do Sr. José Fortunati - qua "dispõe sobra a criação da
Lol_ de NÚITlllllll Diária (LND) - Zooteca. .

11- COMISSOES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 46/91-Estrutura Policial

Salas 131C/135O -Anexo 11

PAUTA N° 18195
Apreclaçlo do Parecer do Relator
Horário: 14h30
Local: Plenário 12, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PL nO 4.376/93-Falência e Concordata

Salas 131C/135O -Anexo 11

PAUTA N° 07195
ContInuaçlO de dlacUSlllo do Parecer do Releior
Horário: 14h30
LoaIl: Planário 17, Anexo 11
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.COMISSÃO ESPECIAL
Polifica Nacional de Drogas

salas 131C/135C - Anexo \I

Dezembro de 1995

PAUTA N° 12195
Apreciaçlo do Parecer do Relator
Horário: 14h30
Local: Plenário 16, AnexoU

COMISSÃO ESPECIAL
Questão do.Desemprego

Salas 131C/135C - Anexo 11

PAUTA N° 05195
Assuntos Internos
Horário:"14h30
Local: Plenário 14, Anexo"

COMISSÃO EXTERNA
Demarcação de Terras Indígenas

Salas 131CI135C - Anexo "

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 15, Anexo"
CONVIDADOS (lideranças Indígenas):
Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas,do Brasil - CAPOIB; e
Sociedade de Defesa dos indios Unidos do Norte de Roraima - SODIUR.

(Encerra-se a sess§o às 19 horas)
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ATOS DO PRESIDENTE O Presidente da Câmara dos Deputados, no
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1R, item

uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-, item I, alínea a, do·Ato da Mesa nR 205, de 28 de junho
I, alínea a, do Ato da Mesa nR 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar se.n efeito o Ato de 28 de
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo novembro de 1995, publicado no Diário do Con-
com o artigo 35, item li, da Lei nR 8.112, de 11 de gresso Nacional de 29 subseqüente, que nomeou
dezembro de 1990, a LEO TOMASCO DE ALBU- ALlSSON GONÇALVES DOMINGOS para exercer,
QUERQUE, ponto ne 11432, do cargo de Assessor no gabinete do Terceiro Secretário o cargo de Assis-
Técnico, CNE-10, do quadro permanente da Câma- tente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Per-
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Se- manente da Câmara dos Deputados.
gundo Secretário. Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de 1995. - Luís Eduardo, ,Presidente.
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1R,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nR 205, de 28 de
junho de 1990, resolve dispensar, a pedido, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso I,
da Lei nR 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ES
TEVAM DOS SANTOS SILVA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nR

4111, da função comissionada de Secretário de
Comissão, FC-07, do Quadro permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia na Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, a partir de 23 de novembro do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12., item
I, alínea a, do Ato da Mesa nR 205, de 28 de junho
de 1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo
com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei ne
8.112 de 11 de dezembro de 1990, RONALDO DE
OLIVEIRA NORONHA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, padrão 45, ponto nR 1877, da
função comissionada de Assistente de Comissão,
FC-05,do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, que exercia na Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, da Coordenação de Comis
sões Permanentes, do Departamento de Comissões,
a partir de 23 de novembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
Uso das atribuições que lhe confere o artigo 1R, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nR 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6° da Lei n2. 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92., item li, da Lei nR 8.i 12, citada, LÉO TOMASCO
DE ALBUQUERQUE 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 artigo 1R do Ato
da Mesa nR 165, de 13 de setembro de 1989, obser
vada a nova denominação dada pelo artigo 1R da
Resolução nR 4, de 13 de junho de 1991, combinada
com o artigo 1R do Ato da Mesa nR 5, de 16 de feve
reiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12., item
I, alínea a, do Ato da Mesa nR 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º- da Lei nR 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, observado o disposto no artigo 4º
da Lei ne 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve no
mear, na forma do artigo 92., item li, da Lei nº- 8.112,
citada, LUIZ ROBERTO NERI para exercer, no Ga
binete do Segundo Secretário, o cargo de Assessor
Técnico, CNE-10, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 1R da
Resolução nR 43, de 30 de junho de 1973, observa
da a nova denominação dada pelo artigo 1R da Re
solução nº- 4, de 13 de junho de 1991, combinada
com o artigo 32. do Ato da Mesa nº- 47, de 7 de outu
brode 1992.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente., _



. O Presidente dá Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º- da Lei nº- 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na for
ma do artigo 92-, parágrafo único, da Lei nº- 8.112, de
1990, combinado com o artigo 13 da Resolução nº- 21 ,
de 4 de novembro de 1992, RONALDO DE OLIVEIRA
NORONHA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legis
lativa, Padrão 45, ponto nº- 1877, para exercer, a partir
de 23 de novembro do corrente ano, na Comissão de
Desenvolvimen1o Urbano e Interior, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de C0
missões, a função comissionada de Secretário de C0
missão, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformada pelo artigo 1Q do Ato da
Mesa nº- 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso da atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
L1L AMPARO CHIESA DE MARTINS, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30,
ponto nQ 4516, 1Q substituto do Chefe de Secretaria
de Vice-Líderes, FC-06, do Gabinete do Líder do
Partido Democrático Trabalhista, em seus impedi
mentos, no período de 27 de novembro a 6 de de
zembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.. _

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º- da Lei nQ 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na
forma do artigo 9Q, parágrafo único, da Lei nº- 8.112,
de 1990, combinado com o artigo 13 da Resolução
nQ 21, de 4 de novembro de 1992, CLAITON VAZ
BARBOSA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Administrativo, Padrão 23, ponto nQ 5566, para exer
cer, a partir de 23 de novembro do corrente ano, na
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões, a função comissionada
de Assistente de Comissão, FC-05, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criada pelo ar
tigo 1Q do Ato da Mesa nQ 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item
I, aiínea á, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º- da Lei nQ 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na
forma do artigo 9Q, parágrafo único, da Lei nQ 8.112,
de 1990, combinado com o artigo 13 da Resolução
nQ 21, de 4 de novembro de 1992, ÉGIO ALMEIDA
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no ANDRADE, ocupante de cargo da Categoria Funcio-
uso das atribuições.que lhe confere o artigo 1Q, item nal de Técnico Legislativo - atribuição Agente de
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 dê'Junho Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto nQ.4846,
de 1990, e o artigo 6º- da Lei nQ 8.112, de 11 de de- para exercer, a partir de 23 de novembro do corrente
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na ano, na Secretaria-Geral da Mesa, a função cOmis-
forma do artigo 9Q, parágrafo único, da Lei nº- 8.112, sionada de Chefe da Seção de Atas, FC-05, do Qua-
de 1990, combinado com o artigo 13 da Resolução dro Permanente da Câmara dos Deputados, trans-
nº- 21 , de 4 de novembro de 1992, ANTONIO OCTÁ.. formada pelo artigo 3Q do Ato da Mesa nQ 15, de 26
VIO CINTRA, ocupante de cargo da Categoria Foo- de maio de 1987, combinado com o artigo 55 daHe-
cional de Analista Legislativo - atribuição Assistente solução nQ 21 , de 4 de novembro de 1992.
Técnico, .Padrão 42, ponto nQ 5048, para exercer na Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a 1995. - Luís Eduardo, Presidente.
partir de 4 de dezembro do corrente ano, a função
comissionada de Assessor Legislativo - Área Deze-
nove, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transfOrmada pelo artigo 55 da Re
solução nQ 21 , de 4 de,novembro de J 992, combina~
da com' o .artigo 1Q do· Ato da Mesa nQ 18, de 1Q de
jupho de 1995.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Luís Eduardó, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo ~ 1Q

,

item I,.alfnea a, do Ato da Mesa n2.205, de 28 'd~

junho de 1990, obserVado o disposto no artigo' 38
da Lei 111 8.112, de 11 de dezembro de 1990,re:
solve designar JOSÉ HENRIQUE ROCHAÇO,~-'
LHO, 'ocupante de, cargo d? Categoria Funcionai
de Analista 'Legislativo - atribuiÇão Técnica Legis':
lativa, Padrão 45, ponto 111 2002, e JACQUELlNE '
GOMES DA SILVA FONTELES, ocup;:tntede car
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo'
- atribuição Arquiteto, Padrão 45, ponto n2. 3883,
para substitufrem, sucessivamente o Chefe da Se
ção de, Projetos, FC-D5, na Coordel"!ação de Arqui
tetura e Engenharia" do Departamento de Adminis
tração, em seus impedimentos eventuais, a pl;lrtir
de 22 de novembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Lufs Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12., item I; alf-;
nea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n2.
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve design~

SANDRA MARIA DE BRITO, o~te de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
~ Agente de Serviços Legislativos, Pt:K:frão 30, ponto

nº- 3016, 12. sLbstituto do Chefe de Secretaria de Vice
Uderes, FG-06,doGabinete do Uder do Partido .De..
moérático Trabalhista, em seus irnpeclimenfOs, 'no pe
rfodo de 7 a 15 de dezembro do corrente ano.

" Câmara cJ()s Deputados~, 5 de deze'11bro ç1e
19~9. '":"" Lufs Eduardo, Presidente.

o Preside~teda Câmara 'dos Deputaoo~. no
u~ó qas ,atribuições que lhe confere, o, artigC? ,12.,
item I, alínea a,do Ato da Mesa 111205, de 28 de
Junhó de 1990, observado o disposto no artigo 3~
da Lei r}Q: 8.112,. de 11 de dezembro de 1990, re
solve designar o~ servidores abaixo relàcionados,
ocup~ntes de cargo da Gateg.oria Funcional, de
TéGnico Legislativo - atribuição Assistente Admi
nistrativo, substitutos do Secretãrio de Comissão,
FC-07, no Departamento de Comissões, efll seus
impedimentos eventuais, a partir de 24 de, novem
bro do corrente ano.

1} VERA LÚCIA BARCELOS DE PAIVA, Pa
drão 30, ponto nº- 4388; e

2) Lufs CARLOS CARNEIRO MATOS, Padrão
24, ponto n2. 5436.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1995. - Lufs Eduardo, Presidente.

COMISsOEs - ATAS DAS COMISSOES

soa LEGISLATURA - la SESSÃO LEGISLATIVA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

ATA DA la REUNIÃO (INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DE

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES), REALIZADA EM

22 DE FEVEREIRO DE 1995

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e

noventa e cinco, reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, noi

'Plenário nO lO, do Anexo II da Câmara dos Deputados, convocada pelo Presidente

da Câmara dos Deputados, na fonna regimental, para a eleição do Presidente e

Vice-Presidentes deste órgão técnico, na presente Sessão" Legislativa. Assumiu a

Presidência dos trabalhos, na qualidade de deputado maIS idoso dentre os de maior

número de legislaturas (Art. 39,§ 4°), o Deputado Heráclito Fortes. O liVro de

presença registrou o comparecimento I dos Deputados Lima Netto, Álvaro
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Gaudêncio Neto, Heráclito FQ'.~o/, !aime Martins, J,f~Uu Guim,arães, Pedro.

Correa, Joí1o Mendes, Efraim Morais, Conjúcio Moura, Josias Gonzaga,

Cl1ndido ita'uos: Fernando: 'Dink. AdeÍson Ribeiro;-Luiz Fernando, Firmo' de

Castro, Arthur' V;rgflio Neto; Àrnaldo Madeira, -Ant~~io Balh';;ann; J;.y!n~

Santana, Emerson Olavo Pires, R/cardo Izar, Luciàno Castro, Moacir' Andrade,

Arlindo Chin~lia, Paulo Be;ntudo, 'Jaques Wagner, Mdrcio Reinald~ Mo;eird,
.- '.. ,,, r ·;'r"-

Luiz Cor/os Hau/y, Giovanni Queiroz, FernandO Lopes, Valdemar CosiliNeto,'

SérÍJio Mira~da, Mussa Demes,José tude, Hélio RosaS, 'Pedro Novais: éa~/~s'

Apoliill1riiJ, Ana Júlia,Raimund~Santog. e F1tivioD~r~t - Deixarmií de rêgistrar .

ISuas prese~ças os Deputad~s: 'Auiusio Carvalho;o 'Mlm}ício Najar: Fema~do '

Gomes, .José' Priimte. Olavo Calheifos, Waldom;r~ Fioravante. José t~rlos '

Coutinho, Augusto Farias. José Carios Sabóia, AntonJodÓ/Santos. Carlos Alberto:

Carl~s ilágno. 'Ney Lopés. Osório Adriano, Oswaldo"Reis. Pauio iresl~ndér.

Salomão Croz. Samey Filho. Robert~ Rocha, Alexanefre 'sJhdos. Cipriano Corréia.
Domingos Leanelli, José AUlbal. Roberto Santos, 'Yeda Crusius. Basílio Vilfatil,'

Delfim Netto, Paudemey Avelino. ·Roberto Campos, Chic'o"Vigilante. 'José Genoíno: •

Luiz Gushiken. Càrloi; Camurçà, 'Cidinha Campos: Goriálano Sales, Renon Kurtz..

ElljáclO Simões. 'Welinton Fagundes. Oswaldo Reis. Freire Júnior' e Metrqumho'

Chedid, Havendo número 'regiinenlal, o Presidente declarou abertos os trabalhos e

anunciou, cbnfonne acordo' de Lideranças, os nomes' dos candidatos aos cargos de'

Presidente, Deputado Finno de Castro (PSDB-CE), de Vice-Presidentes, Deputados

: Lima Netto (PFL-RJ), Fernando Diniz (PMDB-MG} e Márcio Reinaldo' Moreirà

I(PP-MG). A seguir, o Presidente desiguou os Deputados Artbur Virgilio"Neto;
I '

Antonio Balhmann e Luiz Carlos Hauly para servirem, respectivámente, como

Secretário e Escrutinadores. Votaram 31 Senhores Membros. Finda á vOlação/foi

constatada a coincidência entre o número de cédulaS e de votantes. Processada a

; apuração, o Presidente anunciou o seguinte resnltlidlí: a) para' Presidimte,
I ("

Deputado Firmo de Castro, com trinta e um votor/;' b) para 1° Vice-Presidente,-
'"Deputado Lima Netto, com trinta e um ~ótk!r c) para 2° Vice-PreSidente,

Deputado Fernando Diniz, com trin~ ~ um votO!; li)' para 3' Vice-Presidente,

Deputado Márcio Reinaldo Moreira, com trinta e um votO!, Proclamado o
.'".

resultado, o Deputado Herác.ljto Fortes declarou empossado no cargo ,de Presidente

da Comissão de Fiscalizaçãó Financeira e Controle o Deputado Firmo de Castro,

passando·lhe a presidência dos trabalhos. Dando prosseguimento à reunião,'o '

Presidente eleito deu posse aos Deputados Lima Netto, Fernando Diniz e Márcio

Reinaldo M~reira, respectivamente I', 2' e 3° Vice-Presidentes com ele eleitos.

Agradeceu o apoio da Liderança do PSDB e das demais Lideranças da Casa, que

respaldaram o acordo da Chapa fonnada, legitimando-o através do voto.

Prosseguindo, o Presidente ressaltou a importância da Comissão de Fiscalização

Financeira e Controle e apresentou a sugestão de dividir as atividades deste órgão,

técnico em quatro campos temáticos: orçamentário; moeda, crédito e câmbio;
i

tributário; e investimentos e gastos públicos. O Deputado Fernando Lopes, após,

cwnprimentar o Presidente e os Vice-Presidentes eleitos, sugeriu a inclusão de mais i
wn campo temático aos já propostos pelo Deputa"1lp Ftroio de Castro: o de crédito eI
financiamento. O Deputado Luiz Carlos Hauly parabenizon o Congresso Nacional e,
em particular, a Câmara dos Deputados pela reinstalação da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle. O Deputado Giovanni Queiroz parabenizou os
empossados e afumou que os assuntos discutidos pela Comissão serão os mais
variados, dentro do respectivo campo temático. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente convocou reuruão ordmana para o próximo dia 8 de março, às dez horas,
e encerrou os trabalhos às doze horas e vinte e wn minutos. E para constar, eu;,

~Jorge Henrique Cartaxo, Secretário em exercicio, lavrei a presente

fta q;e, d~is de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada a

publicação no Diário do Congresso Nacional.

Presidente.

ATA DA i' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZÀDA EM

08 DE MARÇO DÉ 1995

Às d~z horas e trinta minutos do dia oito (je março de mil, novegentos e, novevtq ~ •

I cinco, reuniu-~e a Comissã~ de Fisca}iz"ação F~~.e~a, e C0!1trole, no Plenário n~ .

lO: d~ Anexo lIda Câmara dos Deputados, O livro de presenç~ registro~ '0'
". • '. , :" 'J ,_ J.. .".' • " ~ > ~ J

comparecimento dos Deputados Firmo de Castro - Presidente; Lima Netto,
ji~,' ,,"." ·~'~~i\lií·'~'. "1,<..+..

Fernando Diniz e Márcio Reinaldo Moreira, Vice-Presidentes; Adelson Ribeiro,

Ál~aro'Gaud€ncio Neto, A~t~nio Baihm~n, À;;intto'Ch~n~glia, Ar~;ld~ ,~a;e;r;, '

Arthúr' V'lT'gilio Neto, Augusto Carvalho,' Augusto filrlas, Clintlido Mdtt~s,
Confúcio MO~Ta, Efrai'm

l

MOT~is, Emer;on lJlavo ~J.~, Fernando Lopes, Freir~
" I ~ '.. ..,'1 ~ "t. <' .' .(. :,,1 ",",. ~, .. , I • ~.;

Junior, Heráclito Fortes, Jazme Martins,: Jaqlfes Wagner, João MendtrS, José
, • f;. ~ ~ • .. ~ I ,

Canos' Sabóia; José Priante, Luciano Castro, Luiz Carlas Hauly, Marilu
.• - ~. I ( ~, . , " • , _·'.t • " "

Guimarí1es, Mauricio Najor, Moaiy, Andrade, Osváldo Reis, Paulo Bernardo,

Riclirllo' Izar," Sttgio Mirandq;' 'WaÍdomiro IFidrav~nie~ Basilio Villati;,· 'Pedrõ
No~afs, Freire Jdnior, 'sa~~ey Filho. DeiXatainde re'gistrar su~' pr~se;ça's'o;

Depzltados Femando Gomes. .Giovann;" Queiroz: Jaj,;'e Sa~t~nh. José' Ca'rlbs'

Coutinho, Josias Gonzaga; Lúiz Fémando. Olavo Calheiros. Pedro Co;r~a,

Raimundó .Santos e Valdemar Costá' Neto. Havendo número regimental, o

Presidente declarou abertos os trabalhos e solicitouaci Secretário 11 feitura'da Atá da

PrimeÍra Reumão Ordinária (ihstalação e eleição de Presidente e Vice-Preside~tes), ,

para discussão e votação. Por solicitação do DepuÍado An'taido MaderIa, a leitura da'

mesma foi dispensada. Em votàçãó, foi ela aprovada pOr ~d~ue.

EXPEDIENTE: Usando da palavra, os Deputados Mauricio Najar, páulo Bernárdo 'e .

Arlindo Chinaglia reclamaram das precárias lnstàlações da Comissão e infonnaram

que ficava muito dificil trabalhar com tantas limitações. O Presidente infonnou sobre

as gestões a qu~rocecjeii'com vistas a superar o problema de som ou transferir a

reunião para outro local, não tendo obtido êxito. Decidiu-se, então, pela continuidade

da reunião. O Presidente ~~~u ao 'Plenário das Propostàs d~ F~o e

Controle encaminhadas à Comissão e comunicou o envio das mesmas à Mesa, para

nwneraÇão e publicação. O Deputado Arlindo Cbinaglia, usando da p3laVÍ"a,

infonnou que apresentaria requerimento no sentido 'de que fosse criada uma

Subcomissão Especial para averiguar as contas da Previdência Social. Sugeriu,

ainda, ao Presidente, que, com relação às distribuições, fosse usada a meSIDa:

sistemática adotada na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. O

Deputadi:l Vi1mar Rocha, BL PFIlGO, apresentou à Comissão, c'omo subsidio,

cópia do Projeto de Resolução nO 170 - do Deputado José Dirceu, e de publicações

da extinta Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos

Deputados. Usando da palavra, o Deputado José Priante infonnou que a Comissão

tem todos os requisitos para se tomar uma das mais impÕrtantes dentro do Poder

Legislativo. Mas observou que sem o aparelhamen!~ necessário será impossivel

rea1izar um bom trabalho. Considerou que este órgão técnico sem um foro gerador de

futos. O Deputado Arlindo Cbinag\ia, solicitou infonnações sobre seu pedido de

audiência pública, com a presença daS autoridades citadas em seu expediente. O

Presidente esclareceu que o rito' dado àquela Proposição foi o de Proposta de

Fiscalização e Controle e que a meSIDa havia sido encaminhada para numeração e

posterior distribuição. O Deputado Mauricio Najar hipotecou seu apoio à proposta

do Deputado Arlindo Chinaglia no sentido de serem ouvidas, por esta Comissão, as

autoridade! citadas no requerimento sobre o SIVAM. Usando da palavra, o

Deputado Sérgio Miranda, apresentou sua preocupação com as respostas que a

popu1ação anseia sobre fatos publicados pela imprensa, afirmando que a Comissão

tem a resposabilidade de buscar essas resPostas. O Deputado Arthur Virgl1io Neto

citou a necessidade de a Comissão se aparelhar de fonna a agilizar seu trabalho de

fiscalização, inclusive ligando seus terminais ao Sistema Integrado de Administração
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Financeira - SIAFI, de modo que não se 1J'8IISforme em simples foro de denÚJK)ias. O

Deputado Luiz Carlos Hauly referlu-se às denúncias fcitas pelo Deputado Delfim

Netto, publicadas nos jornais, ,con!jÍmuito graves, e apresentou a sugestllo de

convidar Sua Excelência a comparecer a esta Comissão para esclarecimentos.

Usaràm afutfu da p8lavra' ~s SeiJhores Députados Álvaro Neto ~ Ricárdo Izar.

ORDEM Do DIA: 1) REQiJERIMENrÓ No 01195' - dos Srs: DeplIllllfus GÍovanni

Queiroz e FCmando Lopes - q~e 'solicita ,Icopla do RelatÓrio dé Ativi~ ~ do'

Livro Branco que apresentam as do~cl~ões'~ Conrlssi> Especial de inv~stigaçãO".
Em 'vo~ão,' ~vado Por ún3nJniÍdade: 1) REQÚÊRlMENTO'W 3195 - 'do Sr:

DePutado Arlindo 'ChinaÍllia' - q~ ~lici~ :'r~uuião' de audiência pública, com a

presença do Almirante-de-Esquadra Mário - César Flores, - Para'. 'pr~tar'

esClareCimentos sobre a Contra~Ção~~presas Rayt~~ e E~caPara instalação do

Sist~ de VigilÀncia dá ~nJa -' srvMi". Em vo~o, f~i ~~Qvado .~
,,' . '.. ' " .' ,.

unanimidade. 3) REQUERIMENTO .N~ 4/95, -, do S~. ~utado Sér~~ Miran!b\ -,
que "so~ta~ de, atJ<\iência ~~lica, co!U,a,preseuça do Presid<;nte do Banco

Centra1 do Brasil, Or. Pérsio Arida, para esclarecer denúlicias de manil'ulação ,de •
". , . '. "., 1. I t,t·, l <. 1

infonnações no mercado cambial, Q!:otridas nos mas 6 e 07/03195" conforme

divulgado pela im~~. Em votação, aPrci~ por unanimidade. Nada. mais

bavcntJ:o a tratar, o Presidente con~~ reuuião ordinária para o dia 15103195, às

dez horas, em local a ser previamente Municado aos membros da Comissão e, às" ,", '11.1
treze horas e cfuco minutos,~u a reunião. Para constar,.eu, :IItI.J.f;t!t Jorge

Henrique Cartaxo, Secretário em exercici!l, lavrci,a'~sente lta que: depois de lida

e aprovada, será assinada pelo Presidente.eenI)~ a públicação ,no J;>i;írio .do

Congresso Nacional. -

De~~
PreSi~t:e '-85Q'0 )

ATA DA 3" REUNIÃO (ORDINÁRIA), .REALIZADA EM

15 DE MARÇO DE 1995

Às dez horas e cinqllenta minutos do dia quinze de março de mil novecentos e

noventa e cinco, reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no

Plenário nO li do Anexo n da Câmara dos Deputados. O livro de presença registrou

o comparecimento dos IHplltados Firmo tk Castro - PresúünU; Lima Nmto,

FB'nlllldo Dlniz e Márcio Reinaldo Moreira - VICe-Presúünt6; Á/varo

GlIIldhclo Neto, Antonio Ba/lIl1li11/n, ArUndo Clt/nag/la, Arnaldo Madeira,

Allpsto CllI'VIIillo, CI/nd/do Mattos, ColIPtclo MOllra,Efraim Morais, Emerson
, "Olavo PIres, FernlllllÚl G011lM, FB'nanlÚl Lopes, .Ji't'éJre J(l1Ilor, Hertíc///o Fortes,

Jai~ Mtutlns, Jaqun WIJI1IB', JIlY- SiUlÚJlUl, Joio Mt!1Ii/n, Josi Priante,

Jos/os G01l1.fllll, Úic/Qno Castro, Luiz Carlos HIIIl/y, Luiz Ft!l7/QlIdo, MarlIu

GIl11llllTlfn, MlIllrfc/o Najar, Moacyr Andrtuie, Osv«ldo Reis, PlIIllo Bt!1'1IarlÚl,

Pedro CO"tlII, RtIimIlndo Santos, RlcarlÚllZIIT, Sérgio Miranda, Woldomlrl1

FIoTllVtlnte, Za/n Rt!1.t!1Itk e Os6r/o Adriano. Deixaram de registrar suas

presenças os Deputados Adelson Ribeiro. Arthur Virgl1io Neto, Augusto Farias,

Giovanni Queiroz, José Carlos Coutinho, José Carlos Sabóia, Olavo Calheiros e

Valdemar Costa Neto. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos

os trabalhos, colocando em discussão e votação a Ata da Segunda Reunião

Ordinária. Por solicitação do Deputado Lima Netto, foi dispensada a leitura da

mesma que, em votação, foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: Nos

termcs do art. 163, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o

Presidente cOllSiderou prejudicados os Requerimentos de nOs 2195 e 6195.

Comunicou ao Plenário o recebimento pela Comissão dos seguintes oficios:

PSDBIN" 35/95, do Líder do Partido, c~cando a indicação do Deputado Vittório

Mediolli, como Suplente desta Co~o, em substituição ao Deputado Domingos

LeoneUi; SECRE/SUPAR-9510504, no qual é solicitado o adiamento p'or uma

sell1llllll. da Reunião de Audiência Pública programada para o dia 14/03195, -com a

presença do Presidente:do Banco CentrâI' do 'Brâsíi, Or. Pé;mo ki'ch. Ne~~
opoÍ1unidade 'anunciou que sua vinda a esta Comissão foi agendada 'pára o di~

21/03Í95, e que a reunião~erá conjunta com ~ Co;Wssões de Finanças e T~'butaÇã~
e de Économia, indústria e Comércio. Comunicou,' também, a reunião ocorrida ~o

- , • • _, • " • ' , -,'i ,. J ~ I < •

dia IM03195, com o Presiden!e da Câmara,dos, Deputados e com todos os

~sidenie~ de Comissão, lJ8 qnal ficou acordado que as reuniões 'c~m ~
I'· - .. , ' . , .' .'

autoridades convocadas o~ convidadas por mais de uma Comissão, para tratar do
.' . ,. .. ,- ' . .-,

mesmo assunto, a partir de agora serão conj~tas. 9 DeputadoJosé Prianle, \,sando

da p~avra,. .COlllunicou a9 Pre~idente a existência de um reque~ento de sua

autoria, atinente a ass1ll)tos. IigMoS ao Banco da Amaz9nia, P!\fll argüir o

Presiden\e do Banco Centrale"diante desta informação sobre as reuniões conj\IUtas, ,
- l,l

perguntou como procededa. O Presidente enfa~n. o esclarecimento de qUe as

reuniões serão conjuntas. quando o assunto a-ser debatido com a autoridade

convidada for o mesmo. O.Deputado Fernando Lppes informou que existe interesse

da bap.;ada_do Rio de Janeiro em discutir com o Presidente do Banco Cen~ a

situação do Banelj, ocasião em q~ apresentou a sugestllo de englobar os assuntos

atinentes a bancos estaduak numa reunião convocada com esta finalidade, parai

evitar sucessivos convites à mesma autoridade. O Deputado Mauricio Najar sugeriu

que assuntos de natureza mais regional fossem ~Ú\dos,por,subcomissão específica, .

que promovCJ:Íll audiência com a autoridade correspondente, ficando a cargo da

Comissão apenas os assuntos de interesse nacional ou geral. ORDEM DO DIA:

1) REQUERlMENTO n005195. de autoria dos Deputados Jaques Wagner e Arlindo

Chinaglia, que propõe a criação de uma subcomissão especial, para investigar a real

situação .financeira, econômica e estrutural da Previdência Social. Obedecendo o

principio da proporcionalidade partidária, o Presidente propôs que a subcomissão

fosse composta por 7 membros, sendo 2 vagas para o bloco do PFIJPTB, 2 para o

PMDB,.I para o PSDB, I para o PPR e uma para o PT. Sugeriu, em seguida, o nome

do Deputado Lima Netto para presidi-I\t~ em vista Sua Excelência já ter sido

designado para relatar matérias relacionadas com a Prp.vidência Social. O Deputado

Fernando Lopes sugeriu que a regra de proporcionalidade para distn'buição das vagas,

não fosse inflexivel, pois dessa forma seu partido estaria excluido das composições,

a'não ser que a Subcomissão fosse composta por um número elevado de membros. O

Presidente, acolhendo as ponderações do Deputado Fernando Lopes, informou que

cumpriria o Regimento futemo e que seria flexivel ~e acord~ com os interess~s dai

Comissão e dos partidos nela representados. Definiu tambem que a SubcOlDlssão

teria o número de suplentes igual ao número de titulares. Em votação, a proposta foi

aprovada por unanimidade. 2) REQUERIMENTO nO 7/95 - dos Srs. Deputados José

Fortunatti e Celso Daniel - que solicita "nos termos regimentais, que sejam apuradas

pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle declarações do Deputado

Delfim Netto, acerca do vazamento de informações na aplicação da segunda fase do

Plano Real". Pot' solicitação do Presidente, a matéria tot retirada da pauta, em
'I'

função da Audiência Pública que será realizada co!u';; Presidente do Banco Central

do Brasil, Pérsio Arida, no próximo dia 2I103195, quando se tratará desse mesmo

tema, estando inclusive prevista a participação do referido parlamentar, nos termos

da convocação especial aprovada,por ~sta Comissão. Nada mais havendo a tratar, o

Presidente convocou os membro~ para a Reunião de Audiência Pública, col\iunta

com a Comissão de Finanças e Tributação, no dia 21/03195, às 10 h, com a presença,

do Presidente do Banco Central, Or. Pérsio ~da, para debater a n~va P~lfticai
cambial e suas repercussões no mercado financeirO. E. às onze horas e vmte mmutos I
encerrou a Reunião. Para constar, eu, ('J/JIjjill1/ . Jorge Heurique Cartaxo. i

Secretário em exercicio, lavrci a presente Ata que, depois de lida e aprovada, seráI
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assinada pelo Presidente e_publiç:Wa,~~ 'Diário do Congresso Nacional. Os ~~os i
" .. . . ~' .. .. . - .

fOI1lJll~Olf e, apó~ transcritos e datilogTafados, iutegrarão esta Ata,

, AT~!>A 4' REUNIÃO(AVDltNCIA~ÚBLl9\)REALIZADA

~l\f '5 Di;~ÇO D~ ,~995,

As 0II7,C)l0I'l/S e vipte ec~ minut~s 00 dia quiI= de lJ13IVD de 1995, noPI~~

nO II ,do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu~~ ,8. Comissão de Fiscalização

Financeim e Controle. Registrapun as suas presenr~ o"s,.S,rs. Dqu~ n~";' ~I
CIIS(TO • Preslikllt4, Sérgio Mlralfdo, C4IfdidD MlI#Ps, FerlfillUio Lopes, JosiasI
6o~,F~~,Dt~1r., lf!s1~ Á/wut1 6~dhtclo Nd"o, .Ra(~';'1:
S~ .CfJ'!ft!clo. Moura, LIdz F_lido,. WIIit/o~ FIoravll1lt~ Augusto'

Farias. ArdI.r VirgIl/D NdI1, -Jikardo Izar, Jaqu,i '1PlIgIfer, A.gus~ C~"11,
FerIf~ii, 6~-. L1tiz Carlos HIIfÚJ', Jay_S~~ 0s6rI0 AdrlaÍlt1, Arlbttio

Clllnagllo, L1tCÜIM C., Jo4tJMelfdn, AllfJllllo ial,,1lfiIItII, J.M~

E~~'~ !'tns-~ de~~';~ os srs.De~iaiJM
Lima Neto, Mdrcio Reinaldo Mdreira, Arnaldo Madeira. Efraim Moraes, Freire'

Júnior, Heráclito Fones, Marilu '(]uimariJes, Mauricio Najar, Moao/,- And;ade,

Osvaldo Reis, Paulo Bernardo, Pedro Correa, Adelson Ribeiro, Gio1Ía1Íni Queiroz,

José Carlo~ Coutinho, jósé éarlos Sabóia, Olavo Ccilheiros, Valdem~r Costa Neto.

ABERT!JRA. O !:'residente declarou abertos os traÍ>aIhOs e convidou para~mPor a

Mesa o Almirante Mário César .flores. Informou que' esta Audi!ncia 'Pública foi

solicitadas pelo nobre Deputado Arlindo Chiua~' Na ~rtunidade o Almirante

preStará esclarecimentos sobre a gênese e concepÇão ,do Projeto SIVAM. à~a

em que 'dirigia a Secretariá ~ Assuntos Estratégicos. O Presidente clefuijJi os

procedimeutos regimentais' a serem adotados durante os trabalhos 'e concedeu a

palavra ao Sr. Almirante. Após sua explanação, falaram pela ordem, os 8rs.

Deputados Arlindo Chinaglia, Fernando Lopes, Confiício Moura, Freiie Jimior e Luiz
Fernando. Antes de encerrar os trabalhos, o Presideutê~ a presença ê:!ii'Sr.

Almirante Mário César Flores, que prontamente atendeu ao convite da Comissão. ÀsI
treze horas e c~uenta e, r. miuutos o Presidente encerrou a reuni,ão. E, para!

constar, eu, tlJtJJ.!JJf I Jorge Henrique Cartaxo, Secretário, lavrei ai'
I -

presente Ata, que, depois de lida e aprovada, sem assiuada pelo Presidente e

publicada no:ÍJiário do Congresso Nacional. Os trabalhos foram gravados e, após
v

transcritos..e datilografados, integrarão esta Ata.

ATA DA S' REUNIÃO (AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA - CFFC,

CFf,CEIC) REALIZADA EM

23 DE MARÇO DE 1995

No dia 23 de março de 1995, às 10 horas e IS minutos, na sala S, do Anexo II da

Câmara dos Deputados, reuniram-se em Audiência Pública Conjunta as Comissões

de Finanças e Tn'butação; de Fiscalização Financeim e Controle; e de Economia,

Indústria e Comércio, sob a presidência do titular da Comissão de Finanças e

Tributação, Deputado Gonzaga Mota. Integraram a mesa dos trabalhos o Deputado

Dezembro dé '1995
.., .. ..

Firmo de Castro - Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e
, :{l

o I>ejlutado Pauderney Avelino, Presidente da Comissão de Economia, Indústria e

Comé~io: Estiveram presentes os seguiIÍte~ Deputados: ArtIlur Virgfllo Neto,

Lucialfo Castro, JoSé Carlos Sabóia, Pedro NOI'tlis, Arnauio Madeira, FerlflJllt10

G~mes, -Frdre JÚlflor. 6iovanni Qu~irDz,' LlmIÍ Neto; Sérgio Mirando, M6rci~
Re!,iaidO Moreira, José Carlos Coutinho, Delfim Netto, Arlindo Chinagllo, L1ti:

Ferlfando, Osvllldo Reis, Waldomlro FIoravàllte; Ralmulfdo Santos, AUglistO

CarvàI;'o, Áiviuo Gfl1IdllfCio, J040 Mendes, JaI_ Martins Filho, caillittlo
MattoS; JillJues'Wagner, MtÚtiu b';IIÍtarID,HuácllfJI Forte$, 'José Prlanr~
Mfl1Irfcio Najar, EIfW'SOIf OlaVo Pires, Confúclo Moura e U;'s!clno Q.'eiroz. 'NãÔ

registraram suas presenças os Srs. Deputados: Adelson Ribeiro, Antonio Balhmann, I

Augusto Farias, Efraim Moraes, FemmidoLopes, Fernando Diniz, Jayme Santana,

Josias Gonzaga, Luiz Carlos Hau/y, Orava Calh~iros, Paulo Bernardo, Pedro

Correa, Ricardo Izar, Valdemar Costa Neto. Abertos os trabalhos, e para falar

sobre os procedimentos adotados por ocasião das recentes alterações cambiais, o

Presidente lU,lunciou a. P.«'s~n9a. ~o Senhor Pérsio Anda, Presidente do Banco

Central, que se fazia acompanhar dos, ~enhores Gustavo Franco, Diretor de

Assuntos Internacionais; Cláudio Mauch, Diretor d~Nomym e Organização do

Sistema Financeiro; Carlos Eduardo Carvalho de. Andrade,. Diretor, de

Admít!istração;~ Moura, Diretor de Politica Monetária; e EQson ~abino,

Diretor de F~alização" todos do Bmco CentraI. Aptes de iniciar, slpleJqlOslção, e de ,

contestar as denúncias de v~nto de, iufonnaçõe,s nas dias que mtecederam a

divull!8Ção de, alterações técnicas na politica cambial, o co,nvidado revelou que fora

surpreendido na véspera com declarações,veiculadas por um Senador, a respeito 00

mesmo teljl3, com cópias de extratos de circulação iutema no BACEN. Diante disso

e por considerar graves e danosas à economia as supostas denúncias, explicou que se

colocava na obrigação de deixar de lado a visão e o quadro mais amplos que

pretendia apresentar à Comissão, preferindo, mtes dos debates a que se propunha,

oferecer argumentos que, pudessem demonstrar a 'improcedência de tais

declarações, amplamente diwIgadas pela imprensa. Nessa explanação inicial, o

dirigente do BACEN rebateu todas as supostas deIiwlcias, colocando-se, em

seguida, à disposição para o debate com os ~tares presentes. Fizeram

iuterpelaçõcs os Deputados Sérgio Minuida, ~osé Fortunati, Celso Daniel e

Conceição Tavares, autores dos req~~entos da Audiência Pública. A seguir,

fizeram uso da palavra os Deputados Delfim Netto, Arthur Virgllio Neto, Francisco

Dornelles, Yeda Crusius, ~cl~ Fortes, Antônio Kandir, Giovanni Queiroz,

Jurandir Paixão, Pedro Novais, José Carlos Sabóia, Milton Temer, Luciano Castro,

Aldo Rebelo, Cunha Lima, Fernando Lopes, Edinho Bez, Luís Roberto Ponte,

Angusto Viveiros, Arlindo Chiuaglia, Eujàcio Simões, Júlia Redecker, Mário

Cavallazzi, Hélio Rosas e Cidinba Campos. Com a palavra , o Líder do Governo no

Congresso Nacional, Deputado Germano Rigotto, ressalvando que falava mais como

membro da Comissão do que em sua condição de Líder, considerou acertada a

presença do Banco Central à reunião, para que, a exemplo do que 0C011"Cr.l na

véspera, na Comissão de Assuntos Econômicos de Senado Federal, também ficasse

registrado nos anais da Câmara dos Deputados depoimento de tamanha significação

para o momento que o Pais vivia. Seguiu-se a palavra do Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Coutrole, Deputado Firmo de Castro, que COIISiderou

altamente significativo o dia vivido pela Câmara, IJPI" permitir que, com a realização

da Audiência Pública, o Pais pudesse retomar com tranquilidade seu caminho, já que

fom recolocada nos devidos termos uma questão que a midia havia apresentado

, como polêmica. Assinalou, a propósito, que o Legislativo, no exercício de sua função

I
I de controle e fiscalização, contribuía para um melhor equilibrio entre os Poderes da

República. Ao final, o Presidente do Banco Central agradeceu a oportunidade que

lhe fom aberta para prestar esclarecimentos sobre o problema levantado, iuformando
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que se colocava à disposição para retomar à Comissio sempre que necessário. Antes

de e~cerrar os trabalhos, o Presidente, .Deputado Gonzaga Mola, agradeceu a·

presença do dirigente do Banco Central, Or. Pérsia Arida, bem como dosPIesidentes

das ~omissões de. E~~mia, Indilsirill e ,Comércio e de Fis~alização Financeira e

Contrqle, pela realização da Audiência Pública. o intéiro teor da reunião' foi '~~ado,

dev~do se~ trans~rito e. publi~do, Post~ri~te. passand~ a~ parte desta Átá.
Nada ~s havendo a tratar,?, Presidente lltlccrrou a ~o às 16 h~ ~ .lil

~u~o~. ,Para constar, ,e\l.· .. tll4.lbJ#'t 'JllTif/ !Flennquo C~~ seCretári~,
lavrei a presente Ata que, ~is de !idae'a6r9~ será assfuada~l~ Presl&m;e'e'. ' . : ~. ' . . - ,

encaminhada à publicação po Ojário do Congresso Nacional.

ATA 6" REUNIÃO (ORDINÁRIA ), REALIZÁDA EM'

OS DE ABRIL DE 1995 .

No dia ciJico de abril de 1995, às 14 horas, no Plenário nO 5 do Anexo U'da Câmirra

I dM Deputados, .reuniu-se a comisSão de FisCalização Financeira e Controle,

presentes· os Deputados: Firmo d~ Castro- PreiJideílte; Lima Netto, Fernando

Diniz, Márcio Reinaldo ~ Viee-Presid~ntes; Àugusto Carvalho, Jailff4 MDJ1JiJs,

MauriciO Nojar, COlljücw Mouro, Josi Prlall/e, IiJsitís GOllZll/1Il, Lulr. Fernalldo,

Amaldo Madeira, LucwlIo Castro, Moacyr AlIdrtuk, Ralmulldo Sai/tos,. Arlilldo

Ch/lIaglÚ'l, Pauw Berllardo, 'Waldomlro F/oravállre," Últ:r. .éarlÓs HauIy,

Fernando Lopes, Glovallni Queiroz, JOJé Carlos.coiídnho, Augusto Farlos, José

CarlM Sabóia, Sérgio Mira"da, Josi Tude, IYeUtm Netto, PIUlder1/ey Aveilno,

Marquiaho Ched/d e Clbldido Mattos. .Deixaram de comparecer os Deputa</ós:

Alvaro Gaudhtcio Neló, Efraim MD~;S: Heráclito Fortes, JolIo Mendes, Marilu

GuimarlJes, Pedro Correa, Adelson Ribeiro, Fernando Gomes, Freire Júnior,

Olavo Calheiros, AntiJnio Baihmann, Arthur Virg/lio Neto, Emerson Olavo Pires,

Jayme Santana. Ricardo Izar, Jogues Wagner. Osvaldo Reis e Valdemar Costa

Neto. ABERTURA. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou

abertos os trabalhos, solicitando ao Secretário que procedesse à leitura da Ata da 3"

Reunião Ordinária. O Depntado JOSÉ PRlANTE requeren a dispensa da sua leitura,

por ter sido a mesma anteriormente distribuída. Aprovado o Requerimento, a Ata

foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor

Presidente comunicou o recebimento dos Pareceres do Deputado Lima Netto,

Ireferentes às Propostas de Fiscalização e Controle nOs 02 e 03195, sobre "a

Irealização de auditoria nas contas do Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS,

para apurar a real situação contábil e financeira desse órgão" e "a instabltão de

auditoria junto ao TCU, a fun de apUI,l!( denúnJias de irreguIariilãdei noS~~s
,Tmbalhistas movidos por servidores do INSS", respectivamente. Os referidos

documentos deverão ser, posteriormente, remetidos à Subcomissão Especial para

Assnntos da Previdência Social, para apreciação. O Senhor Presidente levou ao

conhecimento dos Membros da Comissão a correspondência do Líder do Governo, i
Deputado LUIZ CARLOS SANTOS, solicitando que esta Comissão concorde em

ouvir em Andiência Pública o Presidente do Banco do Brasil, PAULO CÉSAR

XlMENES, em Sessão Col\iunta com as Comissões de Desenvolvimento Urbano e

de Trabalho. ORDEM DO DIA. 1) DESIGNAÇÃO dos Membros da

Snhcomissão Especial para Asstmtos da Previdência Social. Aprovada por:

unanimidade, será composta pelos seguintes ParlamentlUes: UMA NETTO,\

UArTRirrn NA rAR rnNmrrn MnrTRA. r.rTl7. F1?RNANDn. ARNALDn

MADEIRA, LUCIANO CASTRO, ARLINDO CHINAGLlA (TITULARÊSj, ~ .•.

JAIME MARTINS, JOÃO MENDÉS, AOÉLSON RIBEIRO, FERNANDO·

DINlZ, ANTONIO BALBMANN, PAÚLO, BERNARDo E MARcIO

REINALDO MOREIRA (SUPLENTES). A Subcomissão terá o prazo de sessenta

dias para apresentar o Btn relatório. 2) REQUERIMENTO 11° 09195 - do

DEPUTADO PAUW BERNARDO, solicitando que seja encaminhada a esta

Comissão cópia do relatório da auditoria que o Tnõunal de Contas da União

realizou nos Ministérios da Fazenda e Planejamento. Em votação: aprovado por

unanimidádC. 3) REQUliluMÉNTO o" io'195' ~. do Jjepulado PAULO

BERNARDO. que solícita ~ envio de cópia a estB tõmi~ão, em caràter de urgência,

do dossiê elaborndo pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da

Amazônia legaI, que fundamentou a matéria do Jornal "Folha de São Paulo"

publÍcÍldÍl ~ dia 12.03.95.' Em votáçãO:· áprovado Por unanimidade.

4)REQUEIUMENTO o" ill9s:' do Deputadb 'PAULO BERNARDO, sólicitando'

ao Ministério da Fazenda,'através desta Comissão, cÓpia da relação; por ·unidade

gestom, dos empenhos cancelá<Ío~, parcial ou totarmerlte, do exercicio·de 1994, Com
b~ ~o Decreto nO 1.358. Em votação, a~~ado Por unanimidade: .5)

REQÚER,lMENTO n" 12í95 -'do Deputado PAULO' BERNARDo: ~liciiando ~

Tribnnal de Contas da União; cÓpia de todol( o~ ~~s 'de auditorias rea1íZâdas I
em obr:J:; a cm-go do DNOCS (Departamento Niuiíonàllle Obras ci:lIItrá a ~~) 'e'

CODEVASF (Cómpanhia de Desenvolvimento do 'V~e do São FraiJ.~isco ): i partir
de 1979. E~ v~taÇão, aprovado po: unanimi~. 6~ REQUERIMENTO~"'13195

, - do Deputadt; ARUNDO CHINAGLlA qne "solicita a convocação do oéneraI 'da

I
Reserva 'ThanmaturgO Sotero váz, Ex-Chefe do Estado Maior do Comando da

Amazônia, para prestar esclarecimentos sobre o Projeto SIVAM". Em discussão,
I .. , ... . '

usaram da palavra, em defesa d~ requerimento, o. autor , Deputado ARUNDO

CHINAÇ;[iA. e o Deputado GIOVANNI QUEIROZ. ·Em votação, aprovado por

unanimidade. 7) REQUERIMENTO n" 14t95 ~ do Deputado ARliNDO

CHINAGLlA, que "solicita cópia de documento~ à Secretaria de Asstmtos

Estratégic?s (~AE), e ao Ministério da Aeronáutica,.sobre o Projeto srVÀM"~ Em

votação, ~provado por unanimidade. 8) REQUERIMENTO n" I!!19S - do Deputado

RAIMUNDO SANfOS, que "solicita a presença nesta Comissão, em Audiêncía
, I

Pública, do Senhor Everardo Maciel, Secretàriodã'Rcceita Federal, para prestar

esrJare.cimentos sobre as razões do descredenciamento do Banco da Amazônia,

como Agente Arrecadador de Tribnt~". Em discussão, usaram da palavra os

Deputados Raimtmdo Santos, J?sé Prlante, Luciano Castro, Giovanni Queiroz e

Fernando Lopes. Em votação, aProvado por unanimidade. 9) REQUERIMENTO

o" 16195 - do Deputado JOSÉ PRIAN1E, que "solicita a realização de Audiência

Pública, com a presença do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do Presidente do

Banco Central, Pérsio Arida, para prestar esclarecimentos sobre o Programa de

Privatízação dos Bancos Oficiais e as motivações do recente descredenciamento do

Banco da Amazônia da Rede Arrecadadora de Tn'bntos Federais". Em votação,

aprovado por unanimidade. O SenhllT Presidente ammciou o rtquerimento

extrapanla, do Depntado JOSÉ CARLOS SABÓIA, que necessita do apoio da maioria

dos membros da Comissão para ser colocado em discussão e votaçio. Em votação,

aprovada a inclusão do requerimento nO 24195. 10) REQUERIMENTO o" 17/95 

do Deputado AUGUSTO CARVALHO. no sentido de que esta Comissio solicite ao

Banco do Bl'lISiI, através do Ministério da Fazenda, cópia dos documentos.

referentes ao empréstimo concedido ao Grupo VILLARES e)lO Grupo CANHEOO.

Em votação, aprovado por unanimidade. 11) REQUERIMENTO 0° 1819S - do

Deputado ARUNDO CHINAGLlA. que ·solicita ao Tribtmal de Contas da União, a

realização de auditoria sobre o Projeto SIVAM". Em votação, aprovado por

unanimidade. 12) REQUERIMENTO o" 19/95 - do Deputado MARCIO
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REINALDO MOREIRA , solicitando que seja convocado o Senhor Secretário do

Tesouro Naciolial, Murilo Portugal, para prestar esclarecimentos sobre restos a

pagar 199411995. Em votação, aprovado por unanimidade. 13) REQUERIMENTO

DO 20195 • do Deputado LUCIANO CASTRO, solicitando a realização de Audiência'

Pública com o Secretário do Tesouro Naciolial, Murilo Portugal, para prestar

esclarecimentos sobre o Fundo de Participação dos Municipios. Em votação,

aprovado .por unanimidade. 14) REQUERIMENTO DO 21195 - do Deputado

AUGUSTO CARVALHO, solicitando aos Ministros da Fazenda e do Planejamento,

através desta Comissão, cópia das Justificativas TécnicaS.edos Pareceres Jurídicos,
:,f

quanto ao uso do Fundo Social de EmergSncia, 'l1fIl'éontraríam a fuIllla prevista na

Emenda Constitnciolial N" 01. Em votáção; 'aprovado por unanimidade. 15)

"REQUERIMENTO DO 22195 .. do ~utado AUGUSTO CARVALHO, no sentido

I
de que esta Comissão solicite ao Secretário Executivo do Conselho Curador do

FGTS, através do Ministério do Trabalho, o envio a esta Comissão de cópia dos

! relatórios elaborados por aquele Conselho, sobre "os saques irregulares" do FGTS.
I .
.Emvotação, aprovado por Unanimidade. 16) REQUERIMENTO DO 23195 - do

Deputado JOSÉ PRIAN11!:,.extrapauta, solicitando que o Presidente do TriblUla1 de

iContas da União seja convidado para apresentar o relatório conclusivo do Programa

ide Auditoria E!!JlCcial que aquele Tribunal rea1izou em 211 instituições e empresas
I
:do Governo Federal. Em votação, aprovado por unanimidade. 17)

REQUERIMENTO DO 24195 - do Deputado JOSÉ CARLOS SABÓIA, que

"solicita a convocação, através desta Comissão, do Ministro do Plànéjanlento,

Senador José Serra, para prestar esclarecimentos sobre os Convênios celebrados

pelos ex:tintos Ministérios do Bem Estar Social e da Integração Regiolial, com

Prefeituras Municipais, considerados irregulares pelo Ministério do Planejamento,

segundo matéria publicada no Jornal do Brasil do dia AJr1/04/9~ votação,
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi convocada reunião

ordinária para a próxima terça-feira, dia 11 de abril, às dez horas. O Senhor

Presidente(;,cerrou a r~uniãoàs dezesseis horas e dez minutos. Para constar 'eu ,

I i/lJAJJ;fJ I Jorge Henrique Cartaxo, Secretário, lavrei a presente Ata

que, delfis de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada a

publicação no Diário do Congresso Nacional.

ATA DA ,. REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM

11 DE ABRIL DE 1995

No dia onze de abril de 1995, às dez horas, no Plenário n° 16 do Anexo II da

Câmara dos Depotados, reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e

Controle, presentes os Senhores Deputado Firmo de Castra - Prmdn/te; Limo

Netto, Ferllalldo Dillir, MlÚcio ReillOldo Moreira - Vice-Presidelltes; Álvaro

Gaudêllcio Neto, Augusto ClUVaiho, Jffraim Morais, Jaime Marli1lS, MariIIIi
Guimartles, Mauricio Nqjar, Ade/soll Ribeiro, Confúcio"Moura, Freire JUllior,

José Prionte, Lll/z Ferllll1tdo, Ár1Ia/do Mfldeira;, iJj~ioIfo Castro, Ricardo IZllt',

Arlilldo Chillaglia, Ferllalldo Lopes, Giovanlfi' Queiroz, José Carlos Coutinho,

Sérgio Miralltia, Osório Adriallo, Zaire Rez,eIl/Ú, Basilio Vilalfi e Alia JIWa

Carepa. Deixaram de comparecer os Deputados: Heráclito Fortes, João Mendes,

Pedro Correa, Fernando Gom~s, Olavo Calheiros, Antonio Balhmann, Arthur

VirgE/io Neto, Emerson Olavo PEres, Jayme Santana, Raimundo Santos, Jaques

Wagner, Paulo Bernardo, Waldomiro Fioravante, Luiz Carlos Hauly, Osvaldo

Reis, Augusto Farias, Valdemar Costa Neto e José Carlos Sabóia. ABERTURA:

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos.

Foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, em virtude de terem sido suas

cópias distnbuidas para conhecimento prévio. Em votação, foi ela aprovada por;

unanimidade. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Parlamentares queI
foram encaminhados todos os pedidos de informação, dos requerimentos

aprovados na 4' reunião ordinária dçsta Comissão.. Comunicou, ainda, o

encaminhamento de convocação para Audiência Pública aos Senhores: Or. Murilo

Portugal, Secretário do Tesouro Naciolial; Or. Marcos Vilaça, Presidente do

Tribunal de Contas da União; Senador José flerra, Ministro do Planejamento; Or.

Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal e General Thaumaturgo Sotero

Vazo Ex- Chefe do Estado Maior do Comando Militar da Amazônia ORDEM DO

DIA. 1) REQUERIMENTO nO 26195 - Da Deputada Ana Júlia Carepa, que

"solicita através desta Comissão, informação do Tnbulial de Contas a re!!JlCito do

processo 0003.925/90". 2) REQUERIMENTO DO 27195 - Da Deputada Ana Júlia

Carepa, que "solicita informação a Repr~sentantes da FAE, no Pará, a respeito do

oficio 416IPRES da Fundação de Assistência ao Estudante, encaminhado a essa

Representação indicando irregularidades na aquisição da merenda escolar". 3)

REQUERIMENTO nO 28195 - Da Deputada Ana Júlia Carepa, que "solicita

informação ao Tnbulial de Contas do Estado do Pará a re!!JlCito do oficio 414IPRES

da Fundação de Assistência ao Estudante-FAE, encaminhado a este órgão indicando

irregularidades na aquisição da merenda escolar:'. 4) REQUERIMENTO DO 29195

- Da Deputada Ana Júlia Carepa, que "solicita informação'à Procuradoria Geral da
tit

República a respeito do oficio 412IPRES dl}d'undação de Assistência ao

Estudante-FAE, encaminhado a essa Proourad;ria, indicando irregularidades na

aquisição da merenda escolar". 5) REQUERIMENTO nO 30/95 - Da Deputada

Ana Júlia Carepa, que "solicita informação ao Diretor Superintendente da Polícia

Federal a respeito do oficio 413IPRES da Fundação de Assistência ao

Estudante-FAE, encaminhado a este órgão, indicando irregularidades na aquisição

da merenda escolar". 6) REQUERIMENTO n° 31195 - Da Deputada Ana Júlia.

Carepa, que ,"solicita informação ao Tnbunal de Contas da União a respeito do

oficio 411IPRES da Fundação de Assistência ao Estudante-FAE, encaminhado ao:,
Egrégio Tribunal indicando irregularidades na aquisição da merenda escolar". 7):

REQUERIMENTO nO 32195 - Da Deputada Ana Jú1ia Carepa, que "requer a

realização de audiência pública com a presença do Presidente da CVM - Comissão

de Valores Mobiliários, Sr. Thomàs Tosta de Sá, com o Presidente do Banco do

Brasil, Sr. Paulo César Ximenes e com o Secretário do Tesouro Nacional, Senhor.

Murilo Portugal, visando esclarecer a situação das divida!; mantidas pelo Tesouro

Nacional com o Banco do Brasil SIA.". O Senhor Presidente esclareceu,

inicialmente, que os requerimentosco~ do~ 01a 06 da Ordem do Dia

são todos relativos a pedidos de informação, pelo que os submete ao Plenário para

discussão e votação em bloco. Em discussão, o Deputado Freire Júnior pediu

destaque para o primeiro item da pauta, que se refere ao Requerimento nO 26195.

Ainda na fase de discussão, o Deputado José Priante criticou a forma como foi

elaborado o citado requerimento, considerando que o processo nele mencionado não

se refere, como dá a entender, somente à gestão do ex-Ministro Jader Barbalho no

ex-Ministério da Reforma Agrária. Concordando com essa.• ~~'llderações, a autora

ficou de reformulá-Io. Em discussão, pronunciaram-se os Deputados Álvaro

Gaudêncio Neto, José Priante, Luiz Fernando, Luciano Castro, José Carlos

Coutinho, Ana Júlia Carepa. Encerrada a discussão, o Senhor Presidente colocou em

votação os itens 02 a 06 da Ordem do Dia, em bloco, tendo o Deputado Freire

Júnior pedido verificação de quorum. O Senhor Presidente solicitou ao Deputado



Dezembro de 1995 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 08073

Lima Netto que procedesse a apuraçio da votação nóni'inaI. Ficou constatada a
. 'fi

presença de apenas 18 parlamentares, número insU!ieiente para dchberar. Antes de

encerrar a sessIo, o Presidente convocou oS membros desta Comissão para reunião

ordinária a rea1izar-se napró~ t~-feira, dia 18 de abril, às dezoito horas.

Para constar eu , .;VJI/JJII{Jorge lIenrique Cartaxo, Secretário, lavrei a presente

Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada a

publicação no Diário do Congresso Nacional.
'J

ATA DA li"' REUNIÃO (AUDIÊNCIA PÚBLICA) REALIZADA EM

19 DE ABRIL 1995

Às dez horas e quarenta minutos do dia dezenove de abril de mil novecentos e

noventa e cinco, na Sala n° 119 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se ai

Comissio de Fiscalização Financeira e Controle. Registraram suas presenças os!

Senhores Deputados nr_ M Castro - PresiMllte, A/lgusto ClUIIIIlho, Joinf«:

Mutitu, MarlhI G/lÜllilr6es, Mauricio Na)lIr, Pedro Corr~a, Atúlsoll Ribdro,

Co,qlíciD MOfITII, FNIIlIIfdo DiJIiz, Frmtolldo G01M!1, José PrlIl1lM, AlItollio

Balhlffllllll, ArlUlÚiD MIIdelr4, ATl1I/lr VirgfJio Ndo, út.cimto Castro, Rai1tlU1Ido

SiuItDs, PIUIiD lHr_dD, Luiz. Carlos HlIllly, MáTc~UlfQ/do MOrN4, FNllalldo

Lopes, Jtni CIU'/O$ SlIbóitl, Sérgio Mirall'"~ JrIllanJ, Alia JAIiII Carepa,

LIIiz DIIr4D, BmiJo Ga1llll e E~AlNa~1ID. Deixaram de registrar suas presenças

os Senhores Deputados Álvaro GaudDncio Neto, Efraim Moraes, Heráclito Fortes,

JoI1o Mendes, Lima Netto, FreiTtl Júnior, Luiz Femando, Olavo Calheiros,

Emerson Olavo Pires, Jayme Santana, Ricardo Izar, Arlindo Chinaglia, Jaques

Wagn~r, Waldomiro Fioravante, Osvaldo Reis, Giovanni Queiroz, José Carlos

Coutinho, Augusto Farias e Valihmar Costa Neto. ABERTURA. O Senhor

Presidente declarou abertos os trabalhos e informou ao Plenário que esta Comissão

estava reuÍrida em razio dos Requerimentos n° 19 e 20, lios nobres Deputados

Márcio Reinaldo Moreira e Luciano Castro, solicitando Audiência Pública com o

Secretário do Tesouro Nacional, Dr._ Murilo Portugal, a fim de prestar

esclarecimentos sobre Restos a Pagar de 1994/95, e o comportamento das

transferências intergovemamentais - através do FPM, FPE e dos Fundos

Constitucionais. Informou também sobre o procedimento regimental que seria

adotado durante a reunião. Concedeu a palavra ao Sr. Murilo Portugal. Após a

explanação, falaram, pela ordem, os Srs. Deputados Márcio Reinaldo Moreira,

Luciano Castro, Paulo Bernardo, Ana Júlia Carepa, Fernando Lopes, Mauricio

Najllr, Luiz Carlos Hauly e Basilio VilIani. O Sr. Presídente agradeceu a presença de

todos, ao tempo em que ressaltou a presteza com a qual o Sr. Murilo Portugal

atendeu a solicitação para participar desta Audiência. Nada mais havendo a tratar, às:

treze horas e~ min,U;~ o Presidente declarou encerrados os trabalhos. E, parai

constar, eu, vrJ,IIfW ( Jorge Heurique Cartaxo, Secretário, lavrei a presente

Ata, que, depois de lida e aprovada, será encaminhada a publicação no Diário do

Congresso. Os' trabalhos foram gravados e, após transcritos e datilografados,

integrarão esta Ata.

ATA DA 9' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM

27 DE ABRIL DE 19%

Às onze horas e cinco minutos do dia vinte e sete de abril de mil novecentos e

noventa e cinco, no plenário n' 09 do anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presentes os Senhores DqJ/lIIldin

Firmo M Castro - Pus/del/uj Lima Netto - Vlce-Presitklltej Álvoro GlUldlllCÍO

Neto, ArlilUio Chil/aglia, AnIaldo Maddra, AlIgIISIo Farias, Co'lftício MO/lr4,

Efraim Morllis, FeTllando Lopes, Freire JAllior, Jaime MIlI'tiIU, JoI1o M~lIdes,

José PriJlIIM, José Carlos SII1HlitI, Luiz FNlIOndo, MarilII GllilffllT6es, Osvaldo

&/$, Rflillflllldo SalltM, WflidomirD FiDrtlWlnte,· AII4I JAIiII Carep4, Basilio

JIlUalli, ~f111/f Neltll e Simllo Stm/M Deixaram de registrar suas presenças os

Deputados Adelson Ribeiro, Antônio Balhmann, Arthur Virgílio Neto, Augusto

Carvalho, Emerson Olavo Pires, Fernando Diniz, Fernando Gomes, Giovanni

Queiroz, Heráclito Fortes, Joques Wagner, Jayme Santana, José Carlos Coutinho.

Luciano Castro, Luiz Carlos Hauly, Márcio Reinaldo Moreira, Maurício Najar,

Moacyr Andrade, Olavo Calheiros, Paulo Bemardo, 'Pedro Correa, Ricardo Izar,

Sérgio Miranda e Valdemar Costa Neto. ABERTIJRA: Abertos os trabalhos, foi

dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, em virtÚde de terem sido suas cópias

distribuídas para conhecimento prévio. Em votação, foi ela aprovada por

unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente fez as seguintes comunicações ao

plenário: a) confirmada a presença do Presidente do Tribunal de Contas da

União, Dr. Marcos Vilaça, em reunião de trabalho nesta Comissão, dia 02/05,

terça-feira, às 18 h no Plenário n° 11 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados; b)

confirmada a presença do Genem! Thaumaturgo Sotero Vaz, Ex-Chefe do Estado _

Maior do Comando da Amazônia, em Audiência Pública nesta Comissão, no

próximo dia 04 de maio, quinta~ira, às)ó' h, no Plenário n° 09 da Câmara dos

Deputados; c) recebimento do Aviso nO 094/GAB/SAEIPR, do Secretário de

Assuntos Estratégicos, substituto, da Presidência da República, informando que o

Deputado Arlindo Chinaglia foi recebido no dia 11.04.95 pelo Secretário Ronaldo:

Mata Sardemberg, em resposta à solicitação expressa no Oficio nO 23/95, da:

Comissão; d) recebimento do Oficio da Câmara Municipal de Santos,

encaminhando o requerimento da Vereadora Maria Socorro Matos, solicitando

investigação nos números do colapso da Previdência Social. O Presidente informou

que o expediente será encaminhado à Subcomissão para Assuntos da Previdência.

ORDEM DO DIA : 1 - Requerimento nO 26195 - Da Deputada Ana Júlia Carepa,

que "solicita, através desta Comissão, informação do Tribunal de Contas da União a

respeito ·do processo 0003.925190". Não havendo quem quisesse discutir, foi

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, os

requerimentos constantes dos itens de 2 a 6 foram colocados para deliberação em

bloco, por tratarem de matérias da mesma natureza: 2 ': Requerimento' n' 27/95 - da

Deputada Ana Júlia Carepa, que "solicita informação a Representantes da Fundação

de Assistência ao Estudante no Pará a respeito do oficio 416IPRE da FAE,

encaminhado àquele órgão in~cando irregularidades na aquisição da merenda

.escolar". 3 - Requerimento nO 2819S- Da Deputada Ana Júlia Carepa, que "solicita

informação ao Tribunal de Contas do Estado do Pará a respeito do oficio 414IPRE

da Fundação de Assistência ao Estudante-FAE, encaminhado àquele órgão,

indicando irregularidades na aquisição da merenda escolar". 4 - Reqnerimento nO

2919S - Da Depotada Ana Júlia Carepa, que "solicita informação à Procuradoria

Gem! da República a respeito do oficio 4l2IPRE da Fundação de Assistência ao

Estudante • FAE, a ela encaminhado, indicando irregularidades na aquisição da

merenda escolar". S - Requerimento nO 30/9S - Da Deputada Ana Júlia Carepa, que

"solicita informação ao Diretor Superintendente da Policia Fedem! a respeito do
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oficio 413IPRE da Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, encaminhado

àquele órgão, indicando irregularidades na aquisição de merenda escolar". 6 

Requerimento 0° 31195 - Da Deputada Ana JúIia Carepa, que "solícita infonnação

ao Tribunal de Contas da união a res~to dO,)'lÍÍcio 411fPRE da Fundação de

Assistência ao Estudante-FAE, encaminhado ao Egrégio Tribunal, indicando

irregularidades .na aquisição da merenda escolar". Em votação, em bloco, os

Requerimentos nOs 27,28,29,30 e 31195 foram aprovados por unanimidade. 7 

Re<juerinieílto nO 32195 - Da Deputada Ana JúlíaCarepa, que solicita "a realização

de audiência pública com a presença do Presidente da CVM-Comissão de Valores,

Mobiliários, Sr: Tliomàs Tosta de Sá, com o Presidente do Banco do Brasil, Sr.!

Paulo' Césat Ximenes, e com o Secretãrio do Tesouro Nacional, Senhor Murilo:

Portugal, visando a esclarecer asituação das dividas mantidas pelo Tesouro Nacional'

com o Banco do Brasil' SIA". Discutiram a matéria os Deputados Lima Netto"

Arlindo Cbinaglia, Marilu Guimarães e Luiz Fernando. Em votação, aprovado por!

unanimidade. 8 - RequerimeDto DO 33/95 - Do Deputado Paulo Bernardo, que:

"solicita ao Tn1>unal de Contas da União, através desta Comissão, a execução de um

novo' Pláno Especial de Auditoria, envolvendo, agora;' bs órgãos dos -Poderes

Legislátivo e Judiciário". O Deputado Lima Netto,solicitou, e o Plenária"aprovou,

que o Requerimento fosse retirado de pa~ta P3ra posterior encaminhamento em

presença do autot. 9 ~ Requerimento DO 34/95 - Do Deputado Jaques Wagner: que

"Solicita a~ Tribunal d~ Contas da União, através desta Comissão, cópia integral do

Processo n° 007.209/89-4, que trata da irtspeção realizada na Fundação Visconde

Cabo Frio". Não houve quem quisesse discutir a matéria. Em votaÇão, aprovado

por unanimidade. 10 .' Requerimento DO 35195 - do Deputado Arlindo

Chinaglia, que solicita seja convocado, em Audiência Pública, o Ministro da

'Previdência Sociaí, Reinhold Stepbanes, para prestar esclarecimentos sobre o

envolvimento da Empresa ESCA em "falsificações de Guias de Arrecadação da

Previdência Social". Discutiu a matéria O Deputado Luiz Fernando. Em votação,

aproWdó por Unanimidade. li - ReqnerimeDto 0° 36195 - do Deputado 'Augusto

Carvalho, que "solicita, através desta Comissão, ao Ministro da Fazenda, Dr.'Pedro

Malan, o número da senha que possibilita o acesso ao Sistema Imobiliário da União 

SPlU". Discutiram a matéria os Deputados Luiz Fernando, Waldomiro Finravante,

Fernando Lopes e Simão Sessim. Em votação, aprovado por unanimidade. 12 - I

RequerimeDto 0° 37195 - do Deputado JllPkso~ira, que solicita ao TnlJUnaI deI
Contas da União, através desta Comissão, que "informe se já realizou levantamento,

inspeção ou au~toria sobre a existência de obras paralisadas e inacabadas na Região

Nordeste, quantificando o montante investido e o que ainda aguarda conclusão,

apurando eventuais irregularidades e prejuizos ao erário". Discutiram a matéria os

Deputados Arlindo Cbinaglia e Simão Sessim. Em votação, aprovado por

unanimidade. Em seguida, o Presidente submeteu à decisão do Plenário a inclusão na

Ordem do Dia do Requerimento 0° 25 do Deputado Arlindo Chiuaglia que trata

da "constitnição de Subcomissão Especial para investigação e acompanhamento;
I

parlamentar do projeto SIVAM". Em discussão, manifestaram-se os Senhores'

Deputados Luiz Fernando, Confiício Moura, João Mendes, Álvaro Gaudêncio Neto,l

Simão Sessim, Fernando Lopes, Jaime Martins, José Priante e Arlindo Chinaglia. Em!

votaçãn, aprovada a inclusão do Requerimento na Ordem do Dia. Discutiram a;

matéria os Deputados Arlindo Chinaglia, Simão Sessinl' e Jaime Martins, Em

votação, foi o Requerimento aprovado por unanimidàÍle. Em seguida, o Presidente

facultou a palavra a quem desejasse faZer sugestões sobre a constitnição da

Subcomissão. Manifestaram-se os Deputados Lima Netto, Fernando Lopes, JoséI
Priante, Luiz Fernando, Arlindo Chinaglia, Firmo de Castro, José Carlos Sabóia e'

Jaime Martins. Ficou decidido' que a Mesa fará a indicaçãO dos membros,

observando as sugestões apresentadas, e a submeterá à aprovação do Plenário em

reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, às 13:17h o Presidente encerrou os!

I
trabalhos, antes convocando reunião de trabalho para o próximo dia dois de maio -i
terça-feira,~ I&h, no Plenário 'no 11 do Anexo II da Câmara dos Deputados. E, para'

constar, eu, '" lu) iJ/) I Jorge Henrique Cartaxo, Secretãrio, lavrei a presente

Ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente e

encaminhada a publicação no Diário do Congresso Nacional.

ATA DA 10' REUNIÃO (DE TRABALHO) COM O PRESIDENTE DO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTRO MARCOS VILAÇA,

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 1995

No dia dois de'maio de iniI novecentos e noventa e cinco; às dezoito horas, no

Plenário nO 11 do Anexo lI, da Câmara dos Deputados, réunin·se a Comissão de

Fiscalização Financeira e Controle, sob a Presidência do Deputado Firmo de Castro.

Compareceram os seguintes Deputados: FinIIo de Castro - Pr~te; UIIUI Netto,

M6rcio Reinaldo Moreira - vlcé-Preaiden1es; Álvaio 'GllIldlllCÚJ Neto, A1JÚIIlÚJ

Baihmlllln, Amoldo Madeira, Art1ulr Vlrgil/o Neto, Ali. ClITVIIillo,'Coliftício .

Moura, Efraim Morais, Heráclito Forta, Jalm,t!,i:J~IIS' JoiIo Modn, José'

Carlos Sabóia, José PrIante, MllIlrfcio Najar, PllIlio Bet'1Iudo, Sb6io Mirlllldtl,

Waldol/liro Fioravante, Ano Júlio CDrepa, SIm40 &mm, JfdIo CbIzr e Jacksoll

Pereira. DeixaÍam de registrar suas presenças os Deputados Adelson Ribeiro,

Arlindo Chinaglia,Au~F~ Emerson Olavo Pires, Fernando Lopes, FemandD

:Diniz, Fernando Gomes, Freire Júnior, Giovanni Queiroz, Jaques Wagner, Jayme

SantaÍ1a, José Carlos Coutinho, Luciano Castro, Luiz Femàndo, Luiz Carlos Hau\y,

Marilu Gnimarães, M~~yr·kdrade, Olavo CalheirOs, Osvaldo Reis, Pedro Co~

Raimundo ~antos, Ricardo lzár e, Valdemar Costa Neto. ABERTURA: Havendo

número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, convidando a

compor a Mesa o Ministro Marcos Vilaça, Presidente do T~'bunal de Contas d3
União. A seguir, informou que a Comissão estava reunida em razIo do

Requerimento nO 23/95, de auiaria d~' Deputado José Priante, solicitando que o

Presidente do Tribunal de Coutas da União fo~ convidado a apresentar os

resultados do Programa de Auditoria Especial realizada em intitnições e empresas

do Governo Federal. Foi dada a palavra ao Senhor Ministro. Após a sua expIanaçio, '

deu-se inicio aos debates, tendo falad~~dem, os Senhores Deputados: JoséI
Priante, Ana Júlia Carepa, Paulo Bernardo, Jackson Pereira, Simão Sessim, Ney

Lopes, José Carlos Sabóia, Arthur Virgilio Neto, João Mendes, Júlio Cé~ar, Álvaro

Gaudêncio Neto e Heráclito Fortes. O Senhor Presidente do Tribunal de Contas da

União, após responder às interpelações dos Senhores Deputados, passou à

Presidência da Comissão os seguintes documentos, alguns dos quais atendem aos,

pedidos de infonnação por elá encaminhados ao Tribunal. 1· inspeção realizada na

Fundação Visconde de Cabo Frio; 2-Denúncias de irregularidades no Ministério da

Reforma Agrária; 3-CODEVASF - vol.3; 4-DNOCS - vol. 2; 5-Anexos • Licitações

e Contratos; 6-Anexos - Relatório de Licitações e Contratos; 7-Previdência Social,

vol. 4; 8-Ministério das Relações Exteriores, vol. 5; 9-Auditoria FAE; lO-Auditoria

Arhninístração Direta, Indireta e Fundacional; ll-SUS voll; 12-Auditoria CONAB,

vol.3; 13-Lei Orgânica e Regimento Interno-TCU, 1994; 14·Revista do Teu, v.l,

1970; 15-Revista do TeU, 1994; 16-Revista do TCU, i99'5, 00. comemorativa 25
,('

anos; 17-Relatório de conclusão e Projeto de p~ prévio sobre as contas do

Governo da República, 1993 - vol. X; 18-Relatórió de Atividades do Teu, exercicio

1994, voLVI, 1995; 19·Boletim do TÇU-Edição Especial-Portaria nO 197, de
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17/4195. Encerrados os debates, a Presidência agradeceu a presença do Senhor

Ministro Marcos Vilaça e~ Parlamentares. Nada mais havendo a tratar, às vinte

horas e vinte minutos, o Presidente encerrou a reunião. E, para constar, eu,'

of IJJJjlPrr Jorge Henrique Cartaxo, Secretário, Iavr~i a presente Ata, que,

depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada a

publWaçilo no Diário do Congresso Nacional. Os trabalhos foram gravados e, após

transcritos e datilografados, integrarilo esta Ata.

Dep~
~es~:: de Castro )

ATA DA 11" REUNIÃO (DE AÚDlÊNCIA PÚBLICA). REALIZADA
EM 04 DE MAIO DE 1995

No dia quatro do mês de maio de mil novecentos e noventa e cinco, às dez ~oras el

vinte minutos, no Plenário n' 09 do Anexo li daC~ dos Deputados, reWl1u-se ai

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presentes os Sllfllores lHputodos::

FU1IID ih Castro - Pruidentl; LiIlllJ NI/ID - Victl-Pruidente; ArUndo Chinagila,

Ar1UlldD Maihirll, AupsID Farias, ,Augusto Carvallro, Confúcio Moura, Efraim

M~r'ms. FNn~~ ~pes, GioVlUlni Queiroz, HNáciilo Fortes, J~ml Martins,

JD4lI Mendes. J~é Cul~s Coutinlro, Jo~i ç'ar~ Sab6/o"Luiz FNnando, Mari/u

Gui_rlfa, Mauricio !vajar, Paulo BNnardo; ~~~Miranda, Waldomiro

Fioravante, Ana Jfdia Care,a, Cidinlrfl Ca1lfJlOS é: 0s6rlo Adriano. Deixaram de

regi$trar suas presenças os Deputados: Adelson Rib~iro, Alva~o Gaud2ncio Neto,

Antonio Balhmann, Àrthur' Virgilio Netd. E;"erson Olavo Pires, Fernando Diniz,

Fernando Gomes, Freire Júnior, 'Jaques Wagner, Jaime Santana, José Priante,

Luciano Castro, Luiz Carlos Bauly, Márcio Reinaldo,Moreira, Moacyr Andrade,

Olavo Calheiros, Osvaldo Reis, Pedro Corre0, Raimundo Santos, Ricardo Izar e

Vald~mar Costa Neto.. ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor

Presidente declarou abertos os trab.dhos, convidando a compor a Mesa o General

Thaumaturgo Sotero Vazo A seguir, informou que a Comissão estava reunida em

razão d~ Requeriment~ n' 13' de autoria do 'Deputado Arlindo Chinaglia, que

solicita esclarecimentos sobre o processo de implantação do SIVAM. Foi dada a

palavra ao Senhor General. Em seguida, fizeram uso da palavra os seguintes

oradores inscritos: Deputado Arlindo Chinaglia, Fernando Lopes, Confúncio MollIll,

Luiz Fernando, Giovanni Queiroz, Jaime Martins, João Mendes, Augusto Carvalho e

Salomílo Cruz. Ressaltando a importância do depoimento do General na controvérsia

sobre o Projeto SIVAM, cyeeputado Arlindo'Chinaglia solicitou que ele fosse
remelido para ser anexado aos relatórios da Comissão de Meio Ambiente ej
Comissão de Defesa Nacional, nas investigações em curso que tratam da mesma

matéria. O Presidente agradeceu ao General sua presença, considerando importantes

as informações prestadas sobre o projeto SIVAM. O Presidente convocou os

Senhores Deputados presentes a participarem, em seguida, da Reunião Ordinária da

Comissão, com a finalidade de criação da Subcomissão Especial do SIVAM,

atendendo à proposta do Requerimento n' 25, de autoria do Deputado Arlindo

Chinaglia Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente informou que a apresentação

e os debates foram gravados e, após taquigrafados, transcritos e datilografados"

passarão a fa= parte integrante desta Ata. Nada mais havendo para tratar, às treze'

horas e trinta minutos, o Presidente declarou encerrados os trabalhos. E, para

constar, eu, rl1#j tJtl) I' Jorge Henrique Cartaxo, Secretário, lavrei a

presente Ata, que, 'depois de lida, discutida e aprovada, sem"'assinada pelo Presidente
.'fl

e encaminhada a publicação no Diário do COUluesso, acional.

ATA DA 12" REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM
04 DE MAIO DE 1995 '

No dia quatro do mês de maio de mil novecentos e noventa e cinco, às treze horas e

quarenta minutos, no Plenário nO 09 do Anexo li da C~ dos Deputados,

reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presentes os &.lIora

Deputodos: nrlffD de Castro - Pruideltte; LbtuJ NI/ID - Viu-Pruiihllte; Arlindo

Clrinagila, Arnaldo Maihira, Augusto Farias, Augusto CtuVIJIJu1, Confúcio

Moura, Efraim Morais, FemandD Lopes, GioVlUl1li Queiroz, Heráciilo Fortes,

J Jaime MarIinJ, Jo40 Mendes, José Carlos Coutinho, J~ Carlos Sab6ia, Luiz.
,I '

FNnando, Marll" Guimar4u, Mourlcio Nlljar, Pau{o BNnardo, Sirg/o Mua1tdo.

WaIdollliro Fioravante, A1I/J Júlia 0Irqn; C~iit'i,a CIUft/JOS e Os6rio Adriano.

Deixaram de registrar suas presenças os' neWtaoos.: Adelson Ri~~iro" Alvaro

Gaudênclo Neto, Antonio Balhmann, Arlhur Virgilio Neto, Emerson Olavo Pires,

Fernando Diniz, Fernando Gomes, Freire Júnior, Jaques Wagner, Jayme Santana,

José Priante, Luciano Castro, Luiz Carlos Hauly, Márcio Reinaldo Moreira,

Moacyr Andrade, Olavo Calheiros, Osvaldo Reis, Pedro Corre0. /?aimundo Santos,

Ricardo Izar, Valdemar Costa Neto. ABEkTURA: Havendo número regimental, o

Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos..Foram indic~s os membros da

Subcomissão Especial do SIVAM, observando a proporcionalidade regimental. Dela

participam os Senhores Deputados Heráclito Fortes, Jaime Martins, Freire Júnio/,

Luiz Fernando, Arthur Virgi\io Neto, Arlindo C!riJlaglja, Márcio Reinaldo Moreira,

Fernando Lopes e Raimundo Santos (titulares), e Álvaro Gaudêncio, Antonio, dos

Santos, Fernando Gomes, Pedro Novais, Simão Sessim, Ana JúIia Carepa, Luiz

Carlos Hauly, Augusto Carvalho e Emerson Olavo Pires (suplentes). A Subcomi~

terá 60 dias de prazo para conclusão de seu .trabalho. A Presidência caberá a um

Deputado do PMDB e a Relatoria a um membro~ocoymPrB. O Senhor J

Presidente declarou empossados os membros da Subcomissão. Foi marcada reunião

para o dia nove de maio de mil novecentos de noventa e cinco, às quatorze horas. Oi

Deputado Arlindo Chinaglia solicitO.u infonnação sobre a,n~ces.sida~e ~~ ~ RelatOria'\

e a Presidência da Subcomissão permanecerem com os partidos maJontanos, ao que

o Presidente esclareceu ser esta uma decisão do Colegiado da Casa. O Requerimento I

nO 40, de antoria do Deputado Augusto Carvalho, foi aprovado "ad referendum".I
Antes de encerrar a sessão, o Senhor Presidente convocou os membros desta:

Comissão para Re~ Ordinária na próxima quinta: feira, onze ~e maio, às dez

l
:

horas. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas, o ~sldente declarou,
,,: jp} " . I

encerrados os trabalhos. E, para constar, eu, iIV , ( Jorge HennqueI
Cartaxo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lirn: discutida e a:.r~vada,

será assinada pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diana do

Congresso Nacional.

Deputado Firino de Castro

Presidente

ATA DA 13" REUNIÃO (ORDINÁRIA) REALIZADA EM

18 DE MAIO DE 1995

As dez horas e trinta e oito minutos do dia dezoito de maio de mil novecentos ,

noventa e cinco, no Plenário n' 17 do Anexo II daC~ dos Deputados. reuniu-s.

a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, presentes os Srs. Deputado,
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depoimento do Sr. Aristóteles Passos Neto, Presidente do INOOCOP, do Estado

Espírito Santo, que fez sérias denúncias em relação ao comportamento

Deputados Federais, contrário ao processo de reestruturação em andamento na Cai

Econômica Federal". O Senhor Presidente fez encaminhamento da matéri

informando o recebimento de expediente do Sr. Aristóteles Passos Neto, cujo t

pode atender ao solicitado no requerimento, e que será remetido ao Deputad

Jackson Pereira, para conhecimento e providências. Discutiu a matéria o Deput

José Priante. Em votação, RETIRAQP DE PAUTAi' por unanimidade. 4
1,(

Requerimento nO 44195 - do Deputado WALpoMIRO FIORAVANTE, q

"solicita ao Ministério da Previdência e Assistência Social, através desta Comissão

informações sobre os acordos ~. parcelamento ou quitação de divi

previdenciárias entre empresas p~yadas ou pessoas f1sicas particulares e o Minist· .

da Previdência e Assistência Social, compreendidos entre 1990 e 1994". Discuti

a matéria os Deputados Augusto Carvalho, José Priante, Firmo de Castro e Paul

Bernardo. Em votação, ADIADA a apreciação da matéria. 5 - Reqllerl.elIto a

45/95 - do Deputado AUGUSTO CARVALHO, que "solicita ao Ministério

Exército, através desta Comissão, informações sobre uma área de cerca de 120.

hectares, que margeia a Lagoa.Feia e a BR 020 até o Córrego Bezerra, onde

Exército instalou um campo de treinamento". Não.houve quem desejasse: discutir

matéria. Em votação, foi o Requerime~t~ 'APROVADO por unanimidade. 6

Requerimento n° 46/95 - do Deputado ROBERTO ROCHA, que "solicita

Minisíério das Minas e Enetgia, através desta Comissão, informações sobre ehe

de navio, em Portos Brasileiros, com carregamento de gás de cozinha (GLP)". N

houve queIIÍdesejasSe' discútfr a matéria. Em votaçio, foi o Requcriment

APROVADO por urtanimídade. 7 iT R~erimento n° 47195 - do Depu

JAQUES WAGNER, que "solícita, através desta Comissão, sejam convidados

G~vemadores dos seguintes Estados: Rio Grande' do Sul, Rio Grande do Non ,

Pernambuco, Bahia, Alagoas, Santa C~tarina: Paraíba, Sêrgipe, Ceará e Paraná,

preslar~m depoimentos sobre màléria publícada no Jornal Folha de São Paulo, ediç

do dia 11.05.95, intitulada "Emenda do gás favorece OAS e Pelrobrá<", onde vária

empreiteiras de obras públicas são associadas às empresas estatais em vários Estado

da Federação, para a exploração do serviço de distribuição de gàs natural'.

Discutiram a matéria os Deputat!0s Jo,sé Priante, Paulo Bernardo e Márcio Reina!

Em votação, ADIADA, por unanimidade, a apreciação da matéria. 8

Requerimento nO 48/95 - Do Deputado JACKSON PEREIRA; que "solicit

através desta Comi~são, ~ realização de Audiência Pública com a participação'

Dra. Nadja Maria Mehmeri Lordelo, Chefe do Sistema Nacional de Auditoria d

Ministério da Saúde; do Dr. José Queiroz Silveira,.: Presidente da Associaç
1-,(· ,

Nacional dos Auditores Médicos do Ministériq ,da Saúde; da Dr'. Marília Z'

Salvucci, Secretária da 4' Inspetoria do Tribúriat de Contas da União e do

Márcio de Souia, Chefe da Secretaria ,$ Controle Interno do Ministério da Sa'

sobre o Sistema de Fiscalização das Verbas do SUS". Discutiram a matéria

Deputados José Priante, Márcio'Reinaldo Moreira e Mauricio Najar. Em votaç

ADIADA a votação daima;éria, por unanimidade. A seguir, o Presidente submc;te

ao Plenário, e este aprovou! a inclusão na Ordem do Dia dos seguinte

requerimentos: 9· Requerimento ,no 49195 - Do Deputado FERNANDO LOPE

que "soli~ita inforntações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda sobre volum

composição e aplicação das reservas internacionais". Não houve quem descj

discutir a matéria. Em votação, APROVADO por unanimidade. 19- Requeri_eu

nO 50195 - Do Deputado JOst PRIANTE, que "solicita sejam convidados

debater o prognuna de privatização da Companhia, Vale do Rio Doce, o Pres!dent

da Vale do Rio Doce, os GovernadOres dos Estados do Pará, Minas Gerais e Espirit

Santo e o MinisÍro de Estado de Minas e Energia. Discutiu a matéria o Depu!

Firmo de Castro - Presidente; Lima Neuo, Márcio Reinaldo Moreira

Viee·Presidentl!S; Alvaro Gaud2ncio Netto, ,,4I:;onio Balhmann, August

Carvalho, Co'lfúcio Moura; Efraim Morais, 'Firnando Lopes, Fernando Gomes,

Freire Jlinior, Joilo Mendes, José Priqntl!, Luciano Castro, Luiz Fernando,
','

Marilu Guimarífes, Maurício Najar,' Moacyr Andrade, Osvaldo Reis, Paul

Bernardo, Raimlllldo Santos ,~ Sérgio Miranda. Deixaram de registrar su

presenças os, Deplltados Adelson Ribeiro, Augusto Farias, Arlindo Chinaglia

Arnaldo Madeira, Arthur Virgilio Neto, Emerson Olavo Pires, Fernando Diniz,

Giovanni QueirOz, Heráclito Fortes, Jaime Martins, Jaques Wagner, Jayme Santana

José Carlos, CoutinllO, ~osé Carlos Sabóia, Luiz Carlos Hauly, Olavo Calheiros

Il'edro Correa, ·Ricardo< Izar, Valdemar Costa Neto, Nan Souza e Waldomir

:,iioravante..Tel1e. a sua auséncia justificada o Deputado Augusto Farias,

. ABERTURA: Abertos os trabalhos, foi dispensada,a leitura das Atas das reuniõe

·anteriores, 6', 7', 8' e 9', em virtude de terem sido suas cópias distribuidas para

col)hecimento prévio. E~ votação, foram elas aprovadas por unanimidade.

EXPEDIENTE: O .Presidente fez as seguintes comunicações ao plenário: A) a

Presidência indica para integrar, o Grupo de Trabalho sugerido pelo Deputado José

Priante, que terá' a finalidade de elaborar um»fÓjeto de Organização para esta

Comissão, os nomes dos seguintes Parlamentares: Deputado José Priante; Deputad

Arnaldo Madeira; Deputado José Carlos Sabóia; Deputado Má[cio Reinaldo

Deputada Simão Sessim.· O Grupo, de Trabalho terá 60 dias, a contar desta data,

para apresentar sua proposta. B) dócumentos entre!\ues pelo Presidente do Tribuna

de Contas da União, em reunião de trabalho com esta Comissão, no dia 02/05/95

C) Documentação remetida pela SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICO

• SAE, sobre a implantação 'do SIVAM. D) Documento 'remetido pelo MINISTÉRI

, DO . MEIO AMBIENTE, relativo às obras executadas pelo DNOCS e pel

CODEVASF. E) Documento remetido peló MINISTÉRIO DA JUSTIçA, sobr

corrupção e desvios do poder no âmbito da Administração Pública (Livro Branco)

Antes de passar à Ordem do Dia, o Presidente facultou a palavra a quem desejass

fazer alguma consideração. O Deputado José 'Priante solicitou que foss

encaminhado expediente aos Deputados integrantes 'ao Grupo de' Trabalho
f/C

infonnando sobre a sua constituição. Solicitou, ain~,' que seja encaminhado o rol d

documentos remetidos pelo TCU, aos metÍlbrbs:da Comissão, para conhecimento,

ORDEM DO DIA :1- Requeri~~to nO 33195 - Do Deputado PAUL

BERNARDO, que "solicita ao, Tribunal de Contas da União, através des

Comissão, a execução de ,um nJ~o Plano Especial de Auditoria, envolvendo, agora

os órgãos dos Pooeres Legislativo e Judiciário". Discutil1jIll a matéria os De~U1ado

Lima Netto, Paulo Bernardo, Fernando Lopes, Firmo de Castro, Luiz Fernando, Jos'

Priaute, Augusto Carvalho' e Mauricio Najar. Em votação, APROVADO, com

ressalva de ser a sua redação alterada, para que as Auditorias ocorram' primeirament

no Poder Judiciário e, em seguida, no POOcr Legislativo. Z - Requerimento n° 3819

- Do Deputado JACKSON PEREIRA, que "sugere a realização de Audiênci

Públicas com as seguintes autoridades: Ministro Carlos Átila, do Tribunal de Cont

, da União; Dr. Domingos Poubel de Castro, Secretário Federal de Controle; Dr. Ary

Braga Pacheco, Secretário de Controle Interno do Ministério da Ciência e

Tecnologia e Presidente da Regional do IAIB - Instituto dos Auditores Internos do

Brasil; Or. Harry Conrado Scbüler, Consultor do Senado Federal e Diretor da Ordem

dos Contadores do Brasil, para prestarem esclarec~nto~ o Sistema de

Controle Interno.do Pooer Executivo". O Deputado ~~uricio ~ajar. pr~~ô~ que \'
matéria fosse retirada de pauta e reapresentada na proxlma reumão ordinana desl

Comissão, na presença do autor, que pooerá justificar melhor os termos d

requerimento. Em votação, ADIADA a apreciação da matéria. 3 - Requerimento n

43195 - do Deputado JACKSON PEREIRA , que solicita "seja tomad
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José Priante. Em votação, APROVADO pol unanimidade. Nada mais havendo 4
tratar, às doze horas é cinco minutos, o Presidentej enl)lllÍ"ou os trabalhos, ante4

convocando reunião ordinária para o próximo 25 de maio. ás dez horas, no Plenári

n' L3 do Anexo If da Câmara dos Deputados. E, para constar e-t' . ' ,.'tJJ..t:J!i'it Jorge Henrique Cartaxo, Secretário, lavrei a presente Ata, qu ,

depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada a publicaçã

no Diário do Congresso Nacional.

Deputado Firmo de Castro

Presidente .

ATA DA 14" REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM

25 DE MAIO DE 1995'

As onze horas e q\!Ínze minutos do dia vinte e cinco do mes de maio de mil

DOveeentos e noventa e cinco, no Plenárip n' 17 do, Anexo II da Câmara dos

Deputados, reuniu-sp a Comi~ de Fiscalização Financeiràe Controle. Presentes os
"rSenhores DqImuI/1$ F7rmo Ik Castro - Prmd6llej Márcio Rei"túdo Moreira,

J'lce..PraIIIellUi AtIdslln Ribeiro, Arlbldo C1IÜla,1ID, Ar,1IIl1do MtJlÚiTD, AIlKJlSlD

CtIt1ItI/llo, Co'lfilciD MOIlrll" EfrfÚlfl Morais, FeTIlalftio Lopes, JlIIlllu WaglleT,

JÓú CIIrlo8 SIIb6ia, Luciano Cut:.o, Lui1. Fentando, MlIrlill GllilflOrilU,

MurlciD NIIjM, ~. ReIS,' PllllIo Ber".tlo, Ricardo lZ/U, Woidomiro

FIorrItutte, CIIrlI1$ Apolbr6rlo, C/priallo CO"etl, EIlJ6cio Siltl6u, HIUo RMIIS,

IRObmo RocllD, Vic Pires FrtlllCO e Jockson Perdra. Deixaram de registrar suas

'presenças os Deputados Alvaro GaudDncio Netto, Ant6nio Balhmann, Arthur

Vi;.gl/io Neto, Augusto Farias. Emerson Olavo Pires, Femando Diniz, Femando

Gomes, Giovanni Queiroz, Heráclito Fortes, Jaime Martins, Jayme Santana. João

Mendes, José Priante, JMé Carlos Coutinho, Lima Nello, Luiz Carlos Hauly,

Moacyr Andrade, oíai,o Cálheirtn, Pedro Corre0, Roimundo Santos, Sérgio

Miranda e Valdemar Costa Neto. ABERTuRA: Abertos os trabalbos, foi

dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, em virtude de terem sido suas cópias

distribuídas para conhecimento prévio. Em votação, foi ela aprovada por

Ímariimidade. EXPEDIENTE: O Presidente fez as seguintes comunicações ao

p1coârio: a) Recebimento da correspondênc~C. ~~RAPA n° 017/95,1

convidando os membros desta Comissão para participar de Seminário que visa

debater a proposta brasileira de Lei de Cultivares; b) Em 22/05/95, esta Comissão

remeteu a seus os membros o Oficio n' S.()70/95, encaminhando o sumário dos

docwnentos remetidos pelo TCU, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, pelo

Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Justiça, que se encontram em seus

arquivos. ORDEM 00 DIA: 1 - Reqllerimento n" 38/95 - Do Deputado

JACKSON PEREIRA, que "sugere a realização de AndiSncias Públicas com as_es autoridades: Ministro Carlos Átila, do Tribunal de Contas da União; Or.

Domingos Poubel de Castro, Secretário Federal de Cootrole; Or. Ary Braga Pacbeco,

Secretário de Controle Interno do Ministério da CiSncia e Tecnologia e Presidente da

Regional do lAIB - Instituto dos Audito~ Internos do Brasil; Or. Hany Conrado

SchllIer, consultor do Senado Federal e Diretor da Ordem dos Cootadores do Brasil,

para prestarem esclarecimento sobre o Sistema de cODtrole Interno do Poder
',1

Executivo". O Presidente concedeu a palavra ao~o Jackson Pereira, para

fazer o encaminbalnento do Requerimentó. Dí~ a matéria OI Deputados

Arlindo CbinagIia e Mauricio Najar. Em votaçllo, APROVADO por IIIIllnÍmÍdáde. A

seguir, com base no Art. 83, inciso Il,letra li, do Regimento Interno da Cim&ra dos

Deputados, o Presidente anuiu à inversão de pauta a pedido do Deputado Jackson

Pereira. 2 - Reqllerimento nO 48195 • Do Deputado JACKSON PEREIRA, que

'solicita através desta Comissio, a realização da AndiSncia Públícacom a

participação da Ora. Nadja Maria Mehmeri Lordelo, Chefe do Sistema NàCional de

iAuditoria do Ministério da Saúde, do Or. José Queiroz Silveira, Presidente da

:Associação Nacional dos Auditores Médicos do Ministério da Saúde,' da Ora.

!Marilia Zinn Salvucci, Secretária da 4'1nspetoria do Tn'bunal de &lUtas da União'e

do Or. Márcio de Souza, Chefe da Secretaria de Controle Interno do Minístéríoda

Saúde, sobre o Sistema de Fiscalização das Verbas do SUS". O Presidente coneedeli

a palavra ao autor do Requerimento, para sustentaçAo oral. Discutiram a matéria os

Deputados Maurico Najar, Jaques Wa~, Arlindo CbinagIia, 'Waldomiro

Fioravante e Fernando Lopes. Em votaçilo, APROVADO por unanimidade. Da

mesma fonna e nos mesmos termos regímcntai$çi~f~ a inversão de .

paUla solicitada pelo Deputado.Jaques Wagner. 3 - Requerimento N' 47/95 - do:

Deputado Jaques Wagner, que "solicita, através desta Comissão, sejam convidados

os Governadores ,dos seguintes Estados: Rio Grande do 'Sul, Rio Grande do Norte,

Pernambuco, Bahia, Alagoas, Santa Catarina, Paraíba, Sergipe,' Ceará e Paraná, para

prestarem depoimentos sobre matéria publicada no jornal Folba de São Paulo, edição

do dia 11.05.95, intitulada "Emenda do gásfmorece OAS e Petrobrás". onde várias

empreiteiras de obras públicas são associadas ás empresas estatais em vários Estados

da Federação, para a exploração do serviço de distribuição de gàs natural". O

Presidente' concedeu a palavra ao autor do Requerimento, para apresentar a sua

sustentação oral. Discutiram a matéria os Deputados Firmo de Castro, Arlindo

Cbinaglia, Jaques Wagner,Mauricio Najar, Fernando Lopes e José Carlos Sabóia.

Em 'votação, APROVADO, com mudança na redação, onde passará a constar,

primeiramente, que a comissão enviará oficio aos SenhoreS governadores, solicitando
'/r

que sejam relatadas as suas experiSncias nos respecbvos Estados, no que tange á
, I

exploração de gàs natural, juntando cópias: dós' contratos .finnados para prestação '

desses serviços e I <lemais informações p,ertinentes. Após o recebimento e análise'

desse expediente, a comissão d~idirá sobre a necessidade de convidar os

Governadores e detnais autorl~des, para comparecerem à Comissão. 4 

Requerimento n° 42195 - do Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE. que

"solícita seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União, pedido de realização de

auditoria, junto ao Ministério dos Transportes e demais entidades ou órgãos

governamentais envolvidos no processo de construção da ponte que líga o Estado do

Rio Grande do Sul ao Estado de Santa Catarina, sobre o Rio Pelotas, na BR 470, no

Município de BarracãolRS". O Presidente concedeu a palavra ao Deputado

Waldomiro Fioravante para fazer o encaminhamento do Requerimento. Não houve

quem quisesse discutir a matéria. Em votação, APROVADO por ,unanimidade. 5 

Requerimento nO 44195 - do Deputado WALOOMIRO FIOAAVANTE, que

"solicita ao Ministério da Previdencia e Assistência Social, através desta Comissão,

informações sobre os acordos de parcelamento ou 'quitação de dividas.

Iprevidenciárias entre empresas privadas ou pessoas fisicllS)p~s e o Ministério'

da Previdência e Assistência Social, compreendidos entre 1990 e 1994". O

Presidente concedeu a palavra ao autor do Requerimento. O Deputado Waldomiro

Fioravante s~licitou sua retirada de pauta porque pretende refonnular o

Requerimento:, Aprovada a solicitação, foi o requerimento RETIRADO DE PAUTA.

A seguir, o Presidente facultou a palavra ao Deputado Arlíndo Chinaglía, que

discutiu o encaminhamento dado ao Requerimento n' 18, de sua autoria, que solicita
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ao Tribunal de Contas seja realizada auditoria sobre o Projeto SIVAM, tanto na

Secretaria de Assuntos Estratégicos quanto no Ministério da Aeronáutica. O nobre

Deputado observou que o Requerimento poderia ter sido encaminhado ao TCU, sem

a interpretação de PFC e questionou o tratamento dado a esta matéria. O Presidente

esclareceu os critérios adotados pela Comissão, informando que a requerimentos e

propostas, que demandassem a realização de esforços técnicos e administrativos,

seria dado o tratamento de proposta de fiscalização e controle, ao tempo em que

afirmou ter sido enviada á Subcomissão do SIV.k.:f, para encaminhamento, o

referido Requerimento. Fizeram apartes:ad 'Deputado Arlindo Chinaglia, os

Deputados José Carlos Sabóia, Maurici,o Najar e Fernando Lopes. No aparte feito

pelo Deputado José Carlos Sabóia , este manifestou a sua preocupação com os

relatórios de duas outras ComissÕes que também tratam sobre o Projeto SIVAM,

acreditando que o Governo já teria, de acordo com a imprensa, uma decisão política

formada. Sugeriu que se determinasse á Subcomissão o eJ(llllle da matéria com a

máxima urgência. O Deputado Mauricio Najar, em seu aparte, lembrou que o

Requerimento do Deputado Arlindo Chinaglia foi um dos primeiros a ser

apresentado na Comissão. E que, se o Requerimento tivesse sido encaminhado ao

Tnbunal de Contas, certamente já se teria urna auditoria de valor relevante. O

Deputado Fernando Lopes, em seu aparte, sugeriu que a Subcomissão solicitasse

imediatamente ao Tribunal de Contas a referida auditoria. Nada mais havendo a

tratar, às treze horas e vinte e três minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, antes

convocando a próxima reunião para o dia la de junho de 1995, às IO:OOh, no

Plenário na 17 do Anexo II da Câmara dos J;Jeputados, E~ constar, eu,

I ~ ,;t1It# l' Jorge Henrique Cartaxo, Secr;"tári~ei a presente Ata, I
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada a

publicação no Diário do Congresso Nacional.

ATA DA 15' REUNIÃO (DE AUDiÊNCIA PÚBI,!CA) REALIZADA EM
07 DE JUNHO DE 1995. _".

No dia sete do mês de junho de mil novecentos e noventa e cinco, às dez horas e

trinta e sete minutos, no Auditório do Anexo IV daCâmara'dos Deputados, reuniu-se

a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sob a Presidência do Deputado

Finno de Castro. Compareceram os seguintes Deputados: Firmo de Castro 

Plesidente; Lima Netto, Fernando Diniz e Márcio Reinaldo Moreira 

:V/ce-Presidentes; Arlindo Chinaglia, Arnaldo Madeira, Augusto Carvalho,

Conjúcio Moura, Jaime Martins, Luiz CarJos Hauly, Marilu GuimarlIes,

Mauricio Naj(lr, Osvaldo Reis, Benito Gama, Paulo ~,!i7rardo, Sérgio Miranda,

Ana Jillla Carepa, Luiz Gushiken e Yeda Crusi~s.,':(Deixaram de registrar suas

presenças os Deputados Adelson Ribeiro. 'AllIaro Gaudêncio Netto. Antônio

Ba/hmann. Arthur Virgílio Neto. Efraim ,Morais, Emerson O/avo Pires. Fernando

Lopes, Fernando Gomes, Giovannf Queiroz, Heráclito Fortes. Jaques Wagner,

Jayme Santana, JolIo Mendes. J~sé Priante. José Carlos Coutinho. José Carlos

Sabóia. Luciano lastro, I.~iz Fernando, Moacyr Andrade, Olavo Calheiros.

Peiro Corre0. Raimundo Santos, Ricardo Izar. Valdemar Costa Neto e Waldomiro

Fioravante e Ricardo Rique. ATA, O Senhor Presidente declarou abertos os

trabalhos, convidando para compor a Mesa os Senhores convidados, Dr.Paulo Cesar

Ximenes, Presidente do Banco do Brasil; Dr.Thomàs Tosta de Sá, Presidente da

CVM e Dr. Mnrilo Portugal, Secretário do Tesouro Nacional. A seguir, informou ao

Plenário que a Comissão estava reunida em razão do Requerimento na 32195, de

autoria da Deputada Ana Júlia Carepa, que solicita "a realização de audiência

pública com a presença do Presidente da CVM - Comissão de Valores Mobiliários,

Sr. Thomàs Tosta de Sá, com o Presidente do Banco do Brasil, Sr. Paulo César

Ximenes e com o Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Murilo Portugal, visando

esclarecer a situação das dívidas mantidas pelo Tesouro N~a1 com o Banco do

Brasil S/A", Informou, também, sobre o procedimento regimental que seria adotado

durante a presente sessão. Dando início às explanações, o Presidente concedeu a

palavra, pela ordem, ao Dr. Paulo Cesar Ximenes, Presidente do Banco do Brasil;

Dr. Murilo Portugal, Secretário do Tesouro Nacional e ao Dr. Thomàs Tosta de Sá,

Presidente da CVM, Após as explanações, deu-se inicio aos debates, tendo falado,

pela ordem de inscrição, os Parlamentares: Ana Júlia Carepa, Paulo Bernardo,

Márcio Reinaldo Moreira, Lima Netto, Jackson Pereira e Luiz Carlos Hauly. O

Presidente agradeceu a presença dos convidados, Dr. Paulo César Ximenes, Dr.

Mnrilo Portugal e do Dr. Thomàs Tosta de Sá. Cumprimentou a Deputada Ana Júlia

Carepa pelo mérito da iniciativa de solicitar esta Audiência Pública, exemplar para

os trabalhos desta Comissão, ao tempo em que ressaltou que esta Audiência deixa

claramente entender que hoje estamos a viver um mundo diferente no campo do

estado Brasileiro, pela forma como se faz a adrninistr~çàú pública no âmbito do
• If'

Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, à;;~'ze horas e, nove minutos, o

Presidente encerrou a reunião. E, para constái, eU,' MNI Jorge Henrique

Cartaxo, Secretário, lavrei a presente, ,Ata, que depois de lida e aprovada, será

assinada pelo Presidente e publicada no Diário do Congresso Nacional. Os trabalhos

foram gravados e, após transcritos e datilografados, integrarão esta Ata.

ATA DA 16' REUNIÃO (ORDINÁRIA) REALIZADA EM

8 DE JUNHO DE 1995

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de junho de mil novecentos

noventa e cinco, no Plenário na 15 do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu

a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Presentes os Senhores Deputado

Firmo de Castro. Presidente; Lima Netto, Fernando Dlllir e Márcio Reina

Moreira- V/ce.Presidentes; Antonio BalhllUJJfn, ArÜ1ldo Chillag/ia, Am

Madeira, Augusto Cfll'IIIÚho, COllfilcio Moura, Fernando Lopes, Frdre Jdllior

. Heráclito Fortes, Jaime Martins, Joilo Mendes, IfÍi Ferllando, Moacyr Alldrade

Paulo IlNnardo, Sirg/o Miranda, Waldomiro FiorflVllllte, Cipriallo Corre

SimiJo Ses&illt e Zaiu Rezende. Deixaram de registrar suas presenças os Deputado

Adelson Ribeiro, Álvaro Gaudéncio N~to. Ar/hur VirgOio Neto, EJraim Morais

Emerson Olavo Pires, Fernando'Gomes. Giovanni QueIroz, Jaques Wagner, Jaym

Santana, José Priante. José Carlos Coutinho, José Carlos Sabóta. Luciano Castro

Luiz Carlos Hauly. Marilu GuimartIes, Maurício Najar. Olavo Calheiros, Osvala

Reis, Pedro Corre0, Raimundo Santos, Ricardo Izar, Ricardo Rique e Valdema

Costa Neto. ABERTURA: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura da Ata
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D~O de Castro

Presidente

ATA DA 17" REUNIÃO (DE AUDIÊNCIA PÚBLICA), REALIZADA EM

13 DE JUNHO DE 1995

No dia treze do mês de junho de mil novecentos e noventa e cinco, às dez horas

trinta e cinco minutos, no Plenário n" 13 - Anexo II da Câmara dos Deputados

reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sob a Presidência d

Deputado Firmo de Castro. Compareceram os seguintes Deputados: nrmo
ClIItro - Pnsidelftt; Fernando D/n/: e M6rciD Reinaldo Moreira

V1ce-Pruidellles; Arlindo ChinagUa, Arnaido Madeira" l:01if(lcio Moura, Efral
• i

MDrais, Rlcudo Rlque, Freire Júnior, GiDva.n,J Queiroz. Heráclllo Foms

MarlIu Gllimarlfa, Moacyr Andrade, PliIlloBernardo, WaIdolltÜ'O FIoravan

(membros) e os Deputados PJIII_1!!NIriKues, 'l7Idi!", Sf11IIiqo, Maria EM"

Socorro Go_ e o Presidente da Comissão de Ciência e Tecnología, Deputad

EIIsn Rue;'" Deixaram de' 'registrar suas presenças os Deputados Adelso

Ribeiro. Álvaro GaudDncio Netto. AntiJnio Balhmann. Arthur Virgilio Neto, August

Carvalho, Emerson Olavo Pires. Fernando Lopes. Fernando Gomes. Jaim

Martins, Joques Wagner, Jayme Santana. Jodo Mendes. José Priante, José Carla

Coutinho, José Carlos Sabóia, Lima Netto, Luciano Castro. Luiz Carlos Hauly,

Luiz Fernando, Maurício Najar, Olavo Calheiros, 'Osvaldo Reis, Pedro Corre0,

Raimundo Santos, Ricardo Izar. Sérgio Miranda e Valdemar Costa Neto. Além do

Senhores Deputados, compareceram o Senhores Dr. VITOR BUAIZ, Governador d

Estado do Espírito Santo e Dr. FRANCISCO JOSÉ SCHETTINO, Presidente

Companhia Vale do Rio Doce, na qualidade de convidados. Compareceram

também, da Companhia Vale do Rio Doce, os Seohores: Dr. Anastácio Ubaldin

Fernandes Filho, Vice-Presidente; Dr. José Silveira, Gerente de Imprensa

Publicidade; o Assessor Waldemar Costa Nunes e a~. S~lní{Torres F

representante substituta da companhia em BrasUia. ABERTURA: O Senho

Presidente declarou abertos os trabalhos, chamando a compor a Mesa os convidado

- Dr. Vitor Buaiz e Dr. Francisco José Schettino. A seguir, informou ao Plenário qu

a Comissão estava reunida em razão do Reqnerimento n" 50/95, de autoria d

Deputado José Priante, solicitando que "sejam convidados em caráter de urgência,

Presidente da Vale do Rio Doce, os Governadores dos Estados do Pará, Min

Gerais e Espírito Santo, assim como o Ministro de Minas e Energia, a fim

promovermos um debate relativo a noticias que envolvem o programa d

privatização da Companhia Vale do Rio Doce". Informou, também, o procediment

regimental que seria adotado durante a presente sessão. Dando início às explanações

o Presidente concedeu, pela ordem, a palavra ao Dr. Francisco José Schettino e a

Dr\ Vitor Buaiz. Após as explanações, deu-se início aos debates, tendo falado, pel

ordem de inscrição os Parlamentares: Fernando Diniz; Socorro Gomes, Arlind, • r
ChiJ!aglia, Alberto Goldman, Giovanni Queiroz. ti' Maria Elvira. Os Senhore

convidados responderam às interpelações' e, aPós o d~bate, apresentaram s

considemções finais. O Presidente da Comissão agradeceu a presença dos Senhor

I convidados, registrando a aceitaçllo d~ convite formulado pelo Senhor Governado

Vitor Buaiz, no sentido de que' ~ta Comissão se faça representar nos seminário

previstos para os dias 30/06 e 27/07, a se realizarem em Vitória e São Luiz d

Maranhão, respectivamente, com a finalidade de debater sobre o mesmo tema

presente sessão. Nada mais havendo a tratar, às tre~ horas o Presidente encerrou

reunião. E, para constar, eu, ';ft/itddJ:t I( Jorge Henrique Cartaxo

Secretário, lavrei a presente Ata, .~ue, devais de lida, discutida e aprovada, se

assinada pelo Presidente e publicada no Diário do Congresso Nacional.

reunillo anterior, em virtude de terem sido suas cópias distribuidas p

conhecimento prévio. Em votação, foi ela aprovada por unanimidade. ORDEM D

DIA: 1 - Requerimento n" 51195 - Do Deputado WALDOMIR

FIORAVANTE, que "solicita ao Senado Federal, através desta Comissão

informações sobre os beneficios concedidos ao Presidente do Senado e demai

Senadores, no exercício do mandato parlamentar". O Presídente concedeu a pala

ao Deputado Waldomiro Fioravante para encaminhar o Requerimento. Discutiram

matéria os Deputados Arnaldo Madeira, Freire Júnior,WaI~yro;;;vante, Firm~
de Castro, Arlindo Chinaglia, Fernando Lopes, Augusto Carvalho e Símão Sessím.

Presideote submeteu ao Plenário a proposta do Deputado Arnaldo Madeira, n

sentido de que a Presidência da Comissão procure, em primeira instância, obt

informalmente as informações solicitadas. Caso não obtenha um resultado favorável

será o presente Requerimento reapresentado para exame pelo Plenário. Em votação

a proposta do Deputado Arnaldo Madeira foi APROVADA, sendo o Requeriment

RETIRADO DE PAUTA. A seguir: o Presidente submeteu ao Plenário, e est

aprovou, a inclusão em pauta das seguintes matérias: 2 - Requerimento n" 52195, d

Deputado ANTONIO BALHMANN, que "solicita ao IBAMA, através des

Comissão, informações sobre as negociações entre as corporações pesqueiras e

Governo Japonês, no sentido de permitir a atracação de pesqueiros dsquele país e

portos brasileiros." Não houve quem desejasse discutir a matéria. Em votação

APROVADO por unanimidade. 3 - Requerimento:~" 53195, do Deputlld
'fl

AUGUSTO CARVALHO, que "solicita ao .TeU, através desta Comissão

realização de unta auditoria especíal nos coÍltnitós celebrad.os pelo Governo Federal

a partir de 1990, com a ESCA - Engepharia de Sistemas de Controle e Automaçll

S.A., em especial nos contratos~s pela Diretoria de Eletrônica e Proteção a

Vôo do Ministério da Aeronáuti~a, responsável pelo gerenciamento/implantação d

Projeto CESCEA". Discutiram a matéria os Deputados Augusto Carvalho

Fernando Lopes. O Presidente fez a distnbuição imediata do Requerimento .

Subcomissão Especial do srvAM, para apreciação e encaminhamento da matéria

Facultada a palavra a quem quisesse fazer mais alguma consideração, manifestou

o Deputado Moacyr Andrade, abordando a questão do quorum das reuniões

Comissão. O Presidente informou sobre o envio de oficio às Lideranças, solicitand

assiduidade dos membros que compõe a Comissão. Nada mais havendo a tratar,

onze horas e quarenta e dois minutos, o Presidente encerrou os trabalhos, ante

convocando reunião de Audiência Pública com os Governadores dos Estados d

Espírito Santo e do Pará, e com o Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, e

atendimento:lo Requerimento n° ~tJ.l95, do Depuudo José Pri311te, 7 dia 13.06.9... ,

- terça-feira, às 10 h, no Plenário n" 13 do Anexo II da~os Deputados, ~

Reunião Ordinária para o dia 22.06.95, quinta-feira, às 10 h, em Plenário a sej

comunicado pela Secretaria. E, para constar, eu, ri:udiIIk) f . Jorg

Henrique Cartaxo, Secretário, lavrei a presente Ata, que/depdis de lida, discutida

aprovada, será assinada pelo Presidente e encarninh~ a lublicação no Diário d

Congresso Nacional.
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Carvalho e Márcio Reinaldo Moreira Em votação, APROVADO por unanimidade.~
_ RE'lJuerimento n' 55/95· do Deputado PAULO BERNARp«que solicita "o

envio, através desta Comissão, do parecer elaborado pel~s;l.orHomero de Souz

Júnior, sobre o Decreto n' 1.358, de 30/12/94, bem como das notas taquigráficas

audiência pública com o Or. Murilo Portugal, para o Tribunal de Contas da União,

fim de que o mesmo se manifeste a respeito do Decreto, abordaodo a sua legalidade

constitucionalidade e as conseqüências práticas nas contas do Tesouro Nacional".

Presidente concedeu a palavra ao Deputado Paulo Bernardo para ~

encaminhamento do Requerimento. Não houve quem desejasse discutir a matéria

Em votação, APROVADO por unanimidade. 3 - Requerimento nO 56 • d

Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA, que "solicita, através dest

Comissão, informações junto à Secretaria do Tesouro Nacional sobre o alto cust

das taxas de juros praticados pelo Banco Central do Brasil" e informaçõe

atualizadas sobre o Projeto Orçamentário • Administração da Dívida Públic

Mobiliária. O Presidente concedeu a palavra ao Deputado Márcio Reinaldo More'

para fazer encaminhamento do Requerimento. Díscutirani a matéria os Deputado
':1

Paulo Bernardo, Márcio Reinaldo Moreira e ~cio Najar, que solicitou foss

acrescentado ao requerimento o pedido de informação sobre o perfil da dívi

interna e o seu montante. A Presidência solicitou o empenho do Deputado Márci

Reinaldo Moreira junto à Asses~ria, no sentido de que esse pedido de informaç

seja feito o mais detalhado possivel. Em votação, APROVADO, com as alteraçõe

propostas, por unanimidade. Daodo continuidade à Ordem do Dia, o President

chamou para compor a Mesa o Or. EXPEDITO QUJNTAS, informando ao Plenári

wbre a indicação de seu nome, feita pela Presidência da Comissão, para proviment

do cargo de Assessor Técnico Adjunto (CNE-I0) da Comissão de Fiscalizaç

Financeira e Controle, submetendl.-o a decisão do Plenário. Manifestaram-se

favoravehnente, os D~putados Osório Adriaoo e Márcio Reinaldo Moreira.

votação, APROVADA a indicação do nome do Or. Expedito Quintas p

provimento do cargo acima citado, por unanimidade. Passando às comunicaçõe

gerais, o Presidente informou que recebeu da Subcomissão que estudou o SlVAM

relatório conclusivo, que deverá ser apreciado na próxima reunião ordinária des

Comissão. Lembrou, ain~ue na próxima terça-feira, dia 27.06.95, às 10h,

Comissão realizará ~uniJóde Audiência Pública destinada a examinar a aplic

das verbas do Sistema Único de Saúde - SUS. O Deputado Márcio Reinald

Moreira solicitou transferência do horário, por coincidir com a reunião da Comissã

de Finanças e Tributação, onde estarão presentes o Ministro Malao e outr

autoridades, e com a discussão da LDO na Comissão Mista de Orçamento.

Presidente informou estarem quatro nomes confirmados: Or. Márcio de Souza, Chefl

da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde; Dr. José Queiroz Silveir

Presidente da Associação Nacional dos Auditores Médicos; Dra. Marilia Z'

Salvucci, Secretária da 4' Inspetoria do TCU e Ora. Nádja Maria Mehmeri Lordelo

Chefe do Sistema Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde e que conside

dificil qualquer modificação. Em seguida, o Presidente comunicou que, co

referência ao requerimento aprovado em Plenário, na última reunião, de iniciativa d

Deputado Autonio Balhmaon, foram solicitadas informações ao IBAMA a respeit

das negocíações em curso com corpomções pesqueiras: eo Governo japonês, n
'I

sentido de permitir a atracação de barcos peS<J!leJros daquele pais em portos

brasileiros. Facultada a palavra, maoifestaram~se o Deputado Angusto Carvalho,

que versou sobre o recebimento de expediente do Or. Murilo Portugal e sob

publicações na imprensa relativas a:' grandes gastos de recursos públicos, e

Deputado Osório Adriaoo, deixaDdo registrado o seu protesto contra a traosferência

da CVM para o Rio de Jaoeiro. Voltou a falar o Deputado Augusto Carvalho,

solicitando que a Presidência considerasse formalizada sua solicitação para que a

ATA DA IS' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM

22 DE JUNHO DE 1995

ÀJl onze horas e oito minutos do dia vinte e dois do mês de junho de mil novecento

e noventa e cinco, no Plenário n° 16 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados

reuniu-se a Comissão de Fiscalização Finaoceira e Controle. Presentes os Senhore

Deputados Firmo de Castro - Prt!Sidente; Ft!fnondo Dini;, e Mdrcio Reinald.

Mordra - Vice-Presidentes; Arlindo ChinagliD, Arnaldo Modeira, Álvar
, I

Gaudlncio NetúJ, Ant8nio Balhmann, Augusto.. drvalho, Hl!Fdclito Fortes,

Jaime Martins, Lui;, Fernando, Mtuilu. Guimarlles, Mauricio Najar, Moocy

Andrade, Paulo Bernardo, Sérgio Miranda, Waldomiro Fioravante, Alia Júf

Ctuepa, Mtuqllinha Chedid, Osório' Adrialla e Zaire Retende. Deixaram d

registrar suas presenças os DeP~s .ódelson Ribeiro. Ar/hur Virgílio Neto,

Conjilcio Moura. Efraim Morais. Emer.,on Olavo Pires. Fernando Lopes. Fernanà

Gomes. Giovanni Queiroz. Joques Wagner. Jayme Santana. Jodo Mendes. Jos

Priante, José Carlos Coutinho. José Carios Sabóia, !.imo Netto. Luciano Castro.

Luiz Carlos Hauly. Olavo Calheiros, Osvaldo Reis. Pedro Corre0, Raimund

Santos. Ricardo Izar. Ricardo Rique e Valdemar Costa Neto. ABERTURA:

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado Firmo de Castro,

declarou abertos os trabalhos. Foi dispensada a leitura da Ata da reunião aoterior,

pedido do Deputado Márcio Reinaldo Moreira, em virtude de terem sido suas cóp'

distribuldas para conhecimento prévio. Em votação, foi ela aprovada po

unanimidade . EXPEDIENTE: O Presidente fez as seguintes infonnações ao

Plenário: 1 - Recebimento de correspondência, do Asse~r Parlamentar d

Ministério da Fazenda informaodo que o Requ~ent~ 49/95, do Deputad

Fernando Lopes, foi encaminhado ao Baoco Central. 2 - Encaminhamento a todos o

Membros desta Comissão e aos Lideres dos Partidos de correspondência solicitand

maior assiduidade às Reuniões desta Comissão. 3 - Recebimento de correspondênci

do Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Eduardo Azeredo, justificaodo s

ausência à Audiência Pública realizada no dia 13/06/95, sobre a privatização

Companhia Vale do Rio Doce. 4 • Com relação ao Requerimento n° 51/95 • d

Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE, que solicita informações sobre o

beneficios concedidos ao Presidente do Senado e demais Senadores, a Secretari

desta Comissão obteve documentação pertinente, junto ao Senado Federal, e es

Presidência encaminhou oficio ao Senhor Ministro de Estado da Administração

solicitando cópia dos documentos que definem e regulamentam as vaotage

atualmente atribuldas aos ex-Presidentes da República (proventos, segurao

. automóveis, etc). Tais documentos serão encaminhados' ao requerente.
:fi

Recebimento de correspondência do Assessor Parlamentar do Ministério da Fazend

com documentação sobre o Fundo Sociá! 'dei Emergência , em resposta a

Requerimento n° 40/95 do Deputado Augusto Carvalho. 6· Recebimento d

correspondência do Ministro ~e Estado do Exército, Gen. Ex. ZENIL

GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA, em resposta ao Requerimento d

Informação n045195 do Deputado Augusto Carvalho sobre arrendameoto de áre

destinada a Campo de Instrução, no município de Formosa-GO. ORDEM DO DIA

1· Requerimento nO 54/95 - do Deputado PAULO BERNARDO. que "solici

a esta Cllmissão que desi~e uma delegação de Parlamentares, para colhe

informações junto aos sete grupos de trabalho que negocíam o contencioso entre

Baoco do Brasil e o Tesouro Nacional". O Presidente concedeu a palavra a

Deputado Paulo Bernardo para fazer encaminham::nto do Requerimento. Discu .

a matéria os Deputados Mauricio Najar e Márcio Moreira. A Presidência propô

constituissem o grupo os Deputados Paulo Bernardo, Ana Júlia Carepa, Augus
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DA ÁREA DE SAÚDE". O Presidente esclareceu, ainda, o procediment

regimental a ser adotado durante a presente sessão. Dando início às explanações,

Presidente concedeu, pela ordem, a palavra ao Or. Márcio de Souza, à Ora. Nádj

Maria Mehmeri Lordelo, à Dra. Manlia Zinn Salvucci e ao Or. José Queiroz Silveira

Após as explanações, deu-se úúcio aos debates, tendo falado, pela ordem d

inscrição, os Deputados: Heráclito Fortes, Jackson Pereira, Moacyr Andrade

Manricio Najar, Ursicino Queiroz, Roberto Santos, Jaime Martins e Firmo de Castro

Os Senhores convidados responderam às inte~lações e, após o debate
',1

apresentaram suas considerações finais. O Deputado Heráclito Fortes solicito

constasse em Ata a resposta dada pelo Or. Márcio de Souza, a indagação formula

pelo nobre Deputado a respeito de encllminhamentos, no âmbito do Ministério

Saúde, de denúncias procedentes do Piaui, sobre má gestão do dinheiro público

área da Fundação Nacional de Saúde. O Or. Márcio de Souza informou não ter

Controle Interno do referido Ministério conhecimento sobre o assunto e nada ter sid

feito.Foram solicitadas à Secretaria da Comissão as segnintes providências: I

Solicitação do Deputado Jackson Pereira: A - Compilar as notas taquigráficas des

Audiência Pública, e remeter , para conhecimento, às segnintes autoridades

Deputados membros da Comissão de Fiscalização e Controle; Consultor Jurldi

do Palácio do Planalto; Presidente do TCU; Ministro da Fazenda; Procurador

Geral da República e Ministro da Saúde. B - Solicitar à Assessoria Legislativa

parecer técnico sobre o Relatório da CPI do INAMPS/SUS . 2 - Solicitação

Deputado Heráclito Fortes: A • Requerer ao Sistema Nacional de Auditoria d

Ministério da Saúde informações oficiais sobre: providências adotadas no tocante

desvio de medicamentoli. em particular ne nm ~arrega.T!lento de L'o!nntil12, ~"'1

Terezina (FI); providências adotadas quanto à denúnci~ feita aa:avés da imprenSllj

sobre irregularidades na Fundação Nacional de Saúde, que culminou com a morte d

Presidente da Fundação, Sr. Roosevelt Bastos, na semana passada. Nada mai

havendo a tratar, o Presidente da Comissão agradeceu a presença de todos , e .

treze horas e cinqüenta e cinco minutos, declarou encerrada a reunião, infonnand

que as apresentações e os debates foram gravados e que, após taquigrafados

transcritos e ~lografad~~, p\lSsarão a fazer parte integrante desta Ata. E, P

constar, eu, 'iId .:dtl '{ Jorge Henrique Cartaxo, Secretário, lavrei

presente Ata, quJ;ois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo President

e publicada no Diário do Congresso Nacional.

ATA DA 20' REUNIÃO (ORDINÁRIA) REALIZADA EM

29 DE JUNHO DE 1995

As onze horas e dezoito minutos do dia vinte e nove do mês de junho de mil

novecentos e noventa e cinco, no Plenário n' 15 do Anexo II da Câmara dos

Deputados, reuniu-se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Presentes os

Senhores Deputados Firmo de Castro - Presidente; Fernando Dlni. e Márcia

Rel~aldo Moreira - Vlce-Presldentesi Arlindo Chinagi/a, Arnaldo Madeira,

ugusto Carvalho, Confúcio Moura, Fernando Lopes" .·Glovannl Queiroz:, Jaime

Aos vinte e sete dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e cinco, às d

horas e cinqüenta minutl>S, no Plenáril> n' I I • Anexo II da Câmara dos Deputados

reuniu·se a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sob a Presidência d

Deputado Firmo de Castro. Compareceram os segnintes DepuflUios: Firmo

CastrtJ • PrmdentL: Fernando Din/z - Vlce-Presidellte; Arnaldo Madelf,
.. I I I

ConjNcio Moura, Efraim Morais, Freire Júnior, Giovanni Queiroz, Heráci"

Fortes, Jaime Martins, LI/ciano Castro, lil/. Fernando, Marilll Gulmarlles

Mauricio Najar, MOIlCJ'r Andrade, .f!:rvaldo Reis, Sirgio Miranda, Robert

Santos, Uniclno Queir:o. e Jack.son Pereira. Deixaram de registrar suas presenç

05 Deputados Adelson Ribeiro, Alvaro Gaudéncio Netto, Antônio Balhmann

Arlindo Chinaglia. Ar/hur Virgílio Neto, Augusto Carvalho, Emerson Olavo Pires

Fernando Lopes, Fernando Gomes, Jaques Wagner, Jayme Santana, JoiJo Mendes

José Priante, José Carlos Coutinho, José Carlos Sabóta, Lima Netto, Luiz Carla

HauIY' Márcio Reinaldo Moreira, Olavo Calheiros, Paulo Bernardo. Pedr

Corre0, Ricardo Izar, Ricardo Rique, Valdemar Costa Neto e Waldomir

Fioravante. ABERTURA: Havendo número regimental, o Presidente declaro

abertos os trabalhos, chamando para compor a Mesa os Senhores convidados: Or

MÁRCIO DE SOUZA, Chefe da Secretaria de Controle Interno do Ministério

Saúde; Or. JOSÉ QUEIROZ SILVEIRA, Presidente da Associação Nacional do

Auditores Médicos; Ora. MARÍLIA ZINN SALVUCCI, Secretária da 4' Inspetori

do TCU e Ora. NÁDJA MARIA MEHMERI LORDELO. Chefe do Sistem

Nacional de Auditoria do Ministério da Sa~A seguir~ou ao Plenário que ~

Comissão estava reunida, por solicitação do Deputado Jackson Pereira, de acor~

com o Requerimento n' 48/95, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão, e

25/05/95, para ouvir as autorida~es acima relaci~nadas sobre a "FISCALIZAÇÃ

DAS VERBAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE E EVENTUAL RISCO Q

POSSA HAVER NA AGILIZAÇÃO DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO

ATA DA 19* REUNIÃO (DE AUDIÊNCIA PÚBLICA), REALIZADA EM

27 DE JUNHO DE 1995

Assessoria da Comissão analise a possibilidade de interferência da Comissão de

Fiscalização e Controle na aplicação dos gastos públicos. A Presidência acolheu a

solicitação e incumbiu a Secretaria das demais providências. Em seguida, o

Presidente designou o Deputado Arnaldo Madeira para assumir a Coordenação do

Grupo de Trabalho, do qual já é Relator, constituído para cuidar da "Organização e

da Elaboração de um Plano de Trabalho para esta Comissão". Nada mais havendo a

tratar, às l2:0Ihoras, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, antes

convocando reunião de audiência pública para o próximo dia 27.06.95 • terça·feira, e

ordinária para o próximo dia 29.06.95 .I'uinta-:fe~ em Plenáril> a ser comunicado

pela Secretaria. E, para constar, eu, lIif '''/(/1.'"<",,' 7~ Henrique Cartaxo,

Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, se .

assinada pelo Presidente e encaminhada a publicação no Diário do Congress

Nacional.
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Subcomissão, para elaborar o seu Relatório, considerando, inclusive, o prazo de

quinze dias para recebimento de Emendas. O Deputado Jaime Martins expressou o

seu parecer favorável ao Relatório do Deputado Luiz Fernando e sugeriu a sua

votação. Em segnida, o Deputado Arnaldo Madeira declinou da fimção de Relator,

face às argumentações apresentadas pelos seus Pares, e ponderou sobre o momento

mais apropriado para a criação da Subcomissão Permanente. A Presidência manteve,

então, a relatoria sob a responsabilidade do Deputado Luiz Fernando, e reiterou

prazo para recebimento de emendas ao Relatório do SIVAM, nos termos acima

citados, ou seja, nos dias 30/06 e 1 a 4108/95. O Deputadol.niz Fernando discorreu
/,1

sobre as questões que envolveram a elaboração dd Relatório da Subcomissão do

SIVAM. Em continuidade à Ordem d~' bia: 2- REQUERIMENTOS:

I.Requerimento nO 57 • do Deputado CONFÚCIO MOURA, '1ue "solicita o

encaminhamento regular, pelo Tribunal de Contas da União, a esta Comissão, das

infonnações acerca do Ministério 'da ,Previdência e Assistência Social e '1ue foram

objeto de decisão plenãria do TCU, relativa ao Processo nO TC..o04.852/95-8". 2 •

Requerimento nO 58 - do Deputado CONFÚCIO MOURA, que "solicita ao

. .stério da Previdência e Assistência Social informações complementares sobre

ceitas e beneficios previdenciãrios pagos a partir de 1984". Em virtude de ter o

utor se retirado do recinto da reunião, foram os requerimentos 57 e 58 ;
I

TIRADOS DE PAUTA • 3· Requerimento n° 59195 - do Deputado i
UGUSTO DE CARVALHO, que "solicita ao Tribunal de Contas da União, que :

a1ize Auditoria Especial nos Fundos que receberam recursos do Tesouro Nacional

este exercício, observando, rigorosamente, os preceitos constitocionais relativos à

scalização contãbil, financeira, orçamentãria e operacional, inclusive quanto à

onomicidade". Não houve quem quisesse discutir a matéria, Em votação,

ROVADO por unanimidade. O Depu!lU:k! Waljlomiro Fioravante infonnou sobre
o encaminhamento de requerimento, assinado pela Bancada do Rio Grande do Sul,

sobre o Banco Meridional, solicitando a sua inclusão na Ordem do Dia. O Presidente

infonnou ao Deputado que, em se tratando de Proposta de Fiscalização Financeira e

Controle, após numeração, ela sem objeto de relato nesta Comissão. 4

Requerimento nO 60/95 - do Deputado AUGUSTO DE CARVALHO, que

"solicita ao Tribunal de Contas da União, que conclua, no menor prazo possivel, a

anditoria que realiza na construção da nova sede do Superior Tnbunal de Justiça

STJ, observando, rigorosamente, os preceitos constitucionais relativos à fiscalização

Icontábil, financeira, orçamentãria e operacional, inclusive quanto à economicidade."

Não houve quem qnisesse discutir a matéria. Em votação, APROVADO por

unanimidade. O Deputado Augusto de Carvalho levantou questão de ordem para

denunciar o posicionamento negligente do Ministério da Fazenda com referência a

respostas aos Requerimentos de Informações, remetid~s pela Comissão. O
/,(

Presidente disse que solicitarã à Assessoria Legislativa um estudo sobre o assunto.

Nada mais havendo a tratar, às 12:25horaS, ~ Presidente declarou encerrados os

trabalhos, antes convocando a pr6xima Reunião Ordinária para o dia 03 de agosto

de 1995, às 10 horas/m Plenário~•.ser comunicado pela Secretaria da Comissão. E,

para constar, eu, M.j'tAil ( Jorge Henrique Cartáxo, Secretãrio, lavrei a

presente Ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, sem assinada pelo Presidente

e encaminhada a pub~cação no Diàrio do Congresso Nacional.

artins, Jollo Mendes, Luciano Castro, Luiz.. !lJ:.~ando, Mar/lu GIlillUU4a,

aurlcio Najar, Paulo Bernardo, Ricardo' Rique, Waldomiro Fioravante,

Cipriano Correa, Hélio Rosas, Osdrlo 1tJrlano e Welinton Fagundes. Deixaram

e registrar suas presenças os Depurados Adelson Ribeiro, Alvaro Gaudêncio Neto.

tonio Balhmann, Arthur Virgllio Neto. Efraim Morais, Emerson Olavo Pires,

emando Gomes, Heráclito Fortes, Jaques Wagner. Jayme Santana, José Priante,

osé Carlos Coutinho, José Carlos Sabóia, Lima Netto, Luiz Carlos Hau/y, Moacyr

ndrade, Olavo Calheiros. Osvaldo Reis, Pedro Corre0, Ricardo Izar, Sérgio

iranda e Valdemar Costa Neto. ABERTURA: Abertos os trabalhos, foi

.spensada a leitura das Atas das reuniões onteriorc., rclllizAdas "'"

3.06.95(Audiência Pública sobre privatização da Companhia Vale do Rio Doce); !

m 22.06.95 (Ordinária) e em 27.06.95( Audiência Pública sobre fiscalização das :

erbas do Sistema Único de Saúde - SUS), em virtude de terem sido suas cópias

.stribuldas para conhecimento prévio. Em votação, foram elas aprovadas por

anirnidade. EXPEDIENTE: O Presidente fez as seguintes informações ao

lenário: I • Recebimento do Reyn6rio~ Atividades d~ 1° Trimestre de. 1995 do

ribunal de Contas da U\ãoji - Recebimento do AVISO nO 186 do Tnbunal de

Contas da União, enviando cópia da Decisão nO 284/95, adotada pelo Tribunal, e

atendimento ao Requerimento nO 33195 de autoria do Deputado Paulo Bernardo; 3 

Recebimento da resposta do Governador do Estado do Rio Gtande do Norte ao

Requerimento nO 37/95, do Deputado Jaques Wagner; 4 • Recebimento da Síntese

do Relatório, Conclusão e Projeto de Parecer Prévio sobre as contas do Governo da

República, elaborados e remetidos pelo Tribunal de Contas da União; 5 - Está à

disposição, na Secretaria da Comissão, cópia das Notas Taqnigràficas da Reunião

de Trabalho com o Presidente do TCU, Ministro Marcos Vilaça, realizada em

02/05195. ORDEM DO DIA: 1· Leitura, dÍllcussio e votaçio do Relatório do

SIVAM Gã aprovado pela Subcomissão em 21/06). Preliminarmente, o Senhor

Presídente estabeleceu abertura de prazo de 5 dias, a partir de 30.06.95, exclnindo o

recesso parlamentar, para apresentação de emendas ao Relatório oriundo da

Subcomissão do SIVAM. Vencido o prazo, devem 0J~hi1ório ser encaminhado à

apreciação do Plenário da Comissão, sendo designado' o Deputado Arnaldo Madeira

para exercer a fimção de Relator do Projet~. Eui discussão a matéria, o Deputado

Hélio Rosas apresentou à mesa Requerimento de sua autoria, pedindo que o

mesmo fosse incluldo na Ordem ,do Dia, que solicita a realização de Andiência

Pública, no primeiro dia de agosto, com o Presidente do Instituto Nacional de

Pesqnisas Espaciais - INPE e a Comunidade Cientffica, para debater o projeto

SIVAM. Colocado em discussão, o Deputado Arlindo Cbinaglia falou sobre a

existência de um requerimento, já aprovado, no sentido de que a Comissão formule

onvite ao Cientista da UNICAMP, Rogério César Cerqueira Leite, para participar

de Audiência Pública. Sugeriu, ainda, o nome do fisico José Pinguele Rosa. O;

putado Hélio Rosas sugeriu fazer-se uma reunião com a presença de todos os

onvidados indicados pelos Membros da Comissão. A Presidência propôs qne a

elatoria colhesse as sugestões dos Parlamentares e apresentasse uma proposta

oncreta de solicitação de Audiência'Pública na primeira semana de agosto. O

eputado Luiz Fernando questionou a indicação de um novo Relator. O Deputado

uciano Castro observou que iI discussão e votação do Relatório é item integrante

Ordem, do Dia, cabendo a sua re~çãolimediata. Solicitou, também,

esclarecimento sobre a indicação de outro Relator. Após as explicações dadas pel~

Presidente, o Deputado Welinton Fagnndes argüiu sobre a indicação de outro

Relator, assim como sobre a manutenção do atual Relatório. A seguir, o Deputado

IMárcio Reinaldo Moreira fez comentãrio referente ao prazo utilizado pela
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DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COHISS~O DE CONSTITUIC~O E JUSTICA E DE REDAClo

o DEPUTADO ROBERTO MAGALHaEB. PRESIDENTE DA COMISSaO DE
CONSTITUIçaO E JUSTIÇA E DE REDAçaO. FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUIÇ~O NQ 61/95

Em 09.10.9:5

AO BR. ARY KARA:

PROJETO DE LEI N9 4.675-A/94 -- do Poder Executivo (Mensagem
nQ 472/94) - que ·disp~e sobre o processo seletivo para o
ingresso' nas categorias ~uncionais da Carreira Policial Civil
do Distrito Federal e d' outras providlncias·.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 187/95 ~. da
Rela~Wes Exteriores (Mensagem nQ 636/95-PE) 
texto do Acordo B'sico de Coopera~ão Técnica.
o Governo da Rep~blica Federativa do Brasil e
Repdblica da Namibia. em 7 de mar~o de 1995·.

AO SR. JARBAS LIMA:

Comissão de
que "aprova o
celebrado entre

o Governo da

EMENDA OFERECIDA EM PLEN~RIO AO PL NQ 4.e87-B/93 - que
"disp~e sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas.
altera dispositivos da Lei nQ 6.019. de 3 de janeiro de 1974
e dá outras providlncias·.

AO SR. NILSON GIBSON:

PROJETO DE LEI NQ'517-A/9:5 - do Sr. Francisco Dornelles - que
·prorroga a vigência da Lei nQ 8.989. de 24 de fevereiro de
1995. que "disple sobre a isen~~o do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisi~ão de automóveis para
utiliza~lo no transporte aut3nomo de passageiros. bem como
por pessoas portadoras de de~icilncia ~isica e aos destinados
ao transporte escolar. e dá outras providlncias·.

PROJETO DE LEI N2 72/t-B/95 - do Ministério P~blico Federal
(Mensagem nQ 02/95-PGR) - que -altera pâra 28Sr. o limite
máximO da Grati~ica;lo Extraordin'ria devida aos servidores
da categoria funcional de T4cnico do Minist.rio P~blico da
União".

AO SR. RÉGIS DE OLIVEIRA:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 76/95 - do Sr. Luiz
Mainardi - que "dispWe sobre a realiza;ão de referendo sobre
o Mercado Comum do Sul - Mercosul".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 185/95 - da Comisslo de
Rela~Ses Exteriores (Mensagem nQ 799/94-PE) - que' "aprova o
texto do Acordo que Autoriza os Dependentes dos Funcionários
Acreditados Junto ls MissSes Diplom'ticas e Consulares de
Ambos os Paise. a Desempenharem Trabalho Remunerado.
celebrado entre o Governo da Rep~blica Federativa do Brasil P

o Governo da Rep~blica da Venezuela. em Caracas. em 29 de
julho de i994" ..
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 186/95 - da
Rela~~es Exteriores' (Mensagem nQ 635/95-PE) 
texto do Acordo de Coopera~~o Comercial.
Industrial. celebrado entre o Governo da
Turquia. em Bras{lla. em 10 de abril de 1995u

•

Comiss~o

qlJ.e "aprova
Econômica

Repl.íbl ica

de
0°

e
da

PROJETO DE LEI Ng 589-A/95 .... da Sra. R i ta Canlata qll€ "dá
nova reda~ão ao artigo 30 do Código de Processo Civil H

•

AO SR. ZULAII COBRA:

PROJETO DE LEI N2 2.e22-C/91 _. do Sr. EdlJardo Jorge que
udispae sobre a proibi~ão do uso de marca comercial ou de
~antasia nos produtos 'armacluticosu •
(apenso o Projeto de Lei nº 3.260/92)

DISTRIBUICÃO NQ 62/95

Em :l:I. .10.95

AO SR. ADYLSON MOTTA:

PROJETO DE RESOLUCÃO NQ 50/95 - do Sr. Arthur Virg{lio - que
-altera a reda~ão do par.gra'o 12 do artigo 66 da Resolu~ão
nH 17. de 1989 - Regimento Internou.

PROJETO DE RESOLUCÃO NR 51/95 -. do Sr. Agnaldo. Tinlóteo - qlJe
-altera dispositivos do Regimento Interno para que as
sessaes da Câmara dos Deput ados t enhan\ se i s horas de
dura~~o".

A SRÃ. ALCIONE ATHAYDE:

PROJETO DE LEI NQ 1.828-B/91 _. do Senado Federal (PLS nQ
53/91) - que -dispae sobre o livre acesso às praias de
terrenos de marinha e seu uso pdblicou •
(apenso o Projeto de Lei nQ 1.009/91)

PROJETO DE LEI N9 4.288/93 - do Sr. Adylson Motta que
-altera a r.da~~o do artigo 2º da Lei n2 8.501. de 30 de
novembro de 1992. permitindo a utiliza~~o. pelas escolas de
Odontologia. de cadáver não reclamado. para 'ins de estudos
OIJ pesq'Jisas-.

AO SR. ALDO ARANTES:

EHENDASOFERECIDAS EIf PLEN~RIO AO PL NQ
udisp~e sobre a obrigatoriedade da
comercial dos corantes. conservantes
similares nas embalagens dos produtosu •

3.284-A/89 - que
inser~ão do nome

e estabilizantes ou

AO aR. ALEXANDRE __CARDOSO:

PROPOSTA DE EHENDA ~ CONSTITUICÃO NQ 197/95 - da Sra. Vanessa
Felippe - que Ualtera o par.gra'o 4Q e revoga o parágra'o 52
do artigo 77 da Constitui~ão Federal u •

AO SR. ALMINO AFFONSO:

PROJETO DE LEI NQ 2.503/92 - do Sr. Paulo Bernardo que
udispae sobre o pagamento do Imposto Predial e Territorial
Urbano IPTU nas loca~aes ~esidenciais e dá outras
providlncias".
(apensos os Projetos de Lei n2s 3.600/93. 165/95 e 64/95)
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PROJETO DE LrI NS! 343-A/95 - da Sra. Ana Jrll ia - q'le "dá nova
reda;lo ao parágrafo 4º. inciso IV. do artigo 9º. da Lei nQ
B.629. de 25 de fevereiro de 1993. que "dispae sobre a
regulamenta;ão dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária. previstos no Capitulo 111. Titulo VII. da
Constitui;ão Federal".

AO SR. BENEDITO DE LIRA:
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PROPOSTA DE EHENDA À CONSTITUIC~O NQ 189/95 
Priante e outros - que Naltera a reda;ão do
Constitui;ão Federal, que dispae sobre a
impostos pela União".

AO SR. CLAUDIO CAJADO:

do Sr. José
art i 90 154 da
institui;ão de

PROPOSTA DE EHENDA À CONSTITUIC~O Ne 20e/95 - do Sr.
Lélis e outros - que "acrescenta allnea ao inciso
artigo 10S da Constitui;ão Federal e parágrafos ao
art i gO" •

PROJETO DE LEI Ne 931/95 .. do Sr. João Coser
"acrescenta 'parágrafo e altera o "caput" do artigo 1º da
nº 8.257. de 26 de novembro de 1991".

AO SR. DANILO DE CABTRO:

Beta
I do
mesmo

EHENDA DO SENADO AO PL Ne 3.935-C/93 - que "autoriza a
reversão ao Município de Coimbra. Estado de Minas Gerais. do
imóvel que menciona".

AO SR. EDINHO ARAúJO:

PROPOSTA DE EHENDA À CONSTITUIC~O Ne 2e1/95 - do
Ribeiro e outros - que "altera o parágrafo 7º do
da Constitui;lo Federal".

AO SR. EDUARDO MASCARENHAS:

Sr. E'ller
artigo 14

EMENDAS DO SENADO AO PL Me 49-C/91 _. q'le "institui o "Ano dos
Transplantes" e dá outras provid~ncias"".

AO SR. ELIAS ABRAÃO:

,PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICl!'O Ne 177/95 .- do Sr. Fernando
'Zuppo e outros - que "dá nova reda;ão ao artigo 211 da
Constitui;lo Federal. que dispae sobre os sistemas de
ensinQ""

AO SR. ENIO BACCI:

PROJETO DE LEI Ne 405-A/95 - do Sr. Fernando Zuppo que
"institui direito de precedincia de atendimento em
reparti;ües públicas e estabelecimentos privados à clientela
que Especifica".

AO SR. FRANCISCO RODRIGUES:

PROJETO DE LEI Ne 2.553/92 - do Sr. Jackson Pereira que
"dispõe sobre a propaganda gratuita em rádio e televisão
para os plebiscitos".



08086 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

AO SR. GERSON PERES:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 166/95 - do Sr. Antônio
FeiJ~o - que -disp~e sobre a realiza~~o de plebiscito para a
cria~~o do Território Federal de Marajó·.

AO SR. HELIO BICUDO:

PROJETO DE LEI N2'925/95 - do Sr. Chic~o Brígido que
-altera o artigo 82 da Lei nQ 7.210, de 11 de Julho de 1984,
que _ institui a Lei de EKecu~~o Penal H•

AO SR. IVANDRO CUNHA LIMA:

PROJETO DE LEI N9 3.403-C/92 - do Senado Federal (P'LS nQ
297/91) - que Hdá prioridade de atendimento à clientela que
especifica, e dá outras providênciasH•

AO SR. JAIRO CARNEIRO:

Dezembro de 1995

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 381/93 - do
Carvalho - que Hsusta a vigência dos artigos
Decreto nQ 87.497, de 18 de agosto de 1982, que
Lei nQ 6.494, de 7 de dezembro de 1977H

•

AO SR. JARBAS LIMA:

Sr. A',1g',1sto
72 e 8Q do
regulamenta a

PROJETO DE LEI N2 3.15~-B/92 - do Poder E:<ecutivo (Mensagem
nQ 523/92) - que Hdisp~e sobre títulos de crédito rural e dá
outras providênciasH•

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIçaO N2 170/95 - do Sr. José
Aristodemo Pinotti e outros - que Hestabelece a vincula~ão

de recursos destinados a saúde pela União, Estados, Distrito
Federal e MunicípiosH•

,PROJETO DE LEI N2 912/95 - do S~. Régis de Oliveira - que Hdá
nova reda~~o ao parágrafo 1Q do artigo 145 da Lei nQ 5.869,
de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil H•

AO SR. JOSé GENOíNO:

'PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇÃO N9 165/95 - do Sr. Nicias
Ribeiro e outros - que Hdá nova reda~~o ao inciso VIII do
artigo 29 da Constitui~~o Federal H•

AO SR. JOSé LUIZ CLEROT=

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIçaO NQ 91/9~ "- do
de Paula e outros ~ que Haltera o artigo 228 da
Federal" •

AO SR. JOSé REZENDE:

Sr. Aracely
Const ituj~~o

PROJETO DE LEI N2 2.102/91 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que
Hdispensa o flàgrante na pris~o por transgressão ou crime
militar, regulamentando o artigo 52, inciso LXI. da
Constitui~ão Federal".

PROJETO DE LEI NQ 36e-A/9~ - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que
Hdisp~e sobre a obrigatoriedade ho.uso de colete à prova de
bala por profissionais nas condi~ões que especifica e dá
outras providências".
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AO SR. MARCELO DEDA~

PROJETO DE LEI NQ 102-A/95 _. do Sr. Odel mo Leão que
"acrescenta S 42 ao artigo 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho. para excluir do salário do trabalhador rural
liberalidades cbncedidas nas condi;~es que menciona".

AO SR. MATHEUS SCHMIDT=
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PROJETO DE LEI
"determina que
lugar 'I j s ível.
venda".

NQ 4.330-A/93 - do Sr. Murilo Pinheiro 
os estabelecimentos comerciais coloquem
o preço de cada um dos produtos oferecidos

que
em

à

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 35/95 _. da Sra. R ita Camata
que "altera a redaçlo do artigo 4º da Lei Complementar nQ
26. de li de setembro de 1975. que instituiu o PIS-PASEP".

AO SR •. NILSON GIBSON=

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIci!io NQ 157/95 _.. do Sr. Edson
Queiroz e outros - que "dá nova redaçlo ao inciso XII do
artigo 49 e altera o artigo 223 da Constituiç,lo Federal".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 181/95 _. da Conl issão de
Relaç~es Exteriores (Mensagem nº 492/95-PE) - que "aprova o
texto da Emenda ao artigo XVII Cf) do Acordo Relativo •
Organizaç,lo Internacional de Telecomunica;aes por Sat.lite
"INTELSAT". de 20 de agosto de 197i. aprovada pela XIX
Reunião da Assembl.ia da Organizaçlo. em 26 de outubro de
1994".

AO SR. NILSON GIBSON: (cont.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 182/95 -- da Comissão de
Relaçaes Exteriores eMensagem nº 634/95-PE) - que "aprova o
texto do Acordo de Coopera;lo Cultural e Educacional.
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
clGoverno da'Repúblicada Turquia. em Brasília. em 10 de
abril de 1995".

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIci!io NQ 203/95 .-. do Sr.
Laprovita Vieira e outros que "dá nova reda;lo ao
parágrafo 1º do artigo 222 da Constituiçlo Federal.
suprimindo-se o parágrafo 2º do referido artigo. que trata da
propriedade de empresas jornalíticas e de radiodifuslo sonora
e de sons € imagens"M /

AO SR. PAULO DELGADO:

PROJETO DE LEI NQ 477-A/95 -- do
"estende aos Secretários de
previslo do artigo 34 da Le~ nº
1958. que "altera a le9isla;lo
outras providências".

AO SR. REGIS DE OLIVEIRA:

Sr. Antonio
Fazenda dos
3.470. de 28
,do Impost o'

Joaq.,.l i n\
/ Mun i c í p i os

de novembro
de Renda ~?

q',.lR
a

de
dá

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 61/91 - do 8r. Lu i z Car'los
Hauly - que "altera o artigo 3º da Lei Complementar nº 63.
de 11 de janeiro de 1990. que "dispUe sobre crit.rios e
prazos de cr'dito das parcelas do produto de arrecadaçlo de
impostos de competência dos Estados e de transferlncias por
estes recebidas. pertencentes aos Municípios. e dá outras
providências".
(ap~nsos os Projetos de Lei Complementar nQs 38/95 e 25/95)
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SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL M9
parágrafo ao artigo 860 da
Trabalho".

2.267-B/91 -..
Consolidaç:ão

que "acrescenta
das Leis do

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O N9 204/95 .- do Sr. Feu Rosa
e outros - que "altera os artigos 119. 120. 121 e 128 da
Constituiç:ào Federal".

PROJETO DE
"aSSegllra
t: ram i t aç:ão
Social".

LEI N9 295-A/95 - do Sr. Arnaldo Faria de sá - que
preferência aos maiores de sessenta anos na
de processos judiciais contra a Previdência

AO SR. REGIS DE OLIVEIRA: (cont.)
PROJETO DE LEI N9 917/95 - do Sr.
"dispõe sobre o protesto de
proYidências".

A1lgust o
títulos

Viveiros
e dá

qlle
outras

PROJETO DE LEI N9 952/95 - do Sr. José Fortunati que
"dispõe sobre a impossibilidade de cobranç:a de honorários de
sucumbência em aç:ões revisionais de aluguel. e dá outras
providências".

AO SR. ROLAND LAVIGNE:

PROJETO DE LEI NQ 4.681-C/94 - do Sr. Sérgio Arouca que
"dispõe sobre as condiç:ões e funcionamento de serviç:os de
sadde para as populaç:ões indígenas"

PROJETO DE LEI Ne 4.765/94 - do Sr.
"altera o artigo 77 da Lei nQ 6.015.
1973. que "dispõe sobre os registros
providências".

AO SR. TALVANE ALBUQUERQUE:

Valdir Colatto que
de 31 de dezembro de
públicos e dá outras

PROJETO DE LEI N9 307-A/95 - do Sr. Genésio Bernardino - que
"assegura Is pessoas de baixa renda gratuidade no exame do
cddigo genético CDNA) nas hipdteses que indica".

AO SR. VICENTE ARRUDA:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O Ne 164/95 - da Sra. Maria
Valadão e outros - que "acrescenta parágrafo ao artigo 187
da Constituiç:ão Federal. e dá outras providências".

AO SR. VILMAR ROCHA:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O N9 158/95 - do Sr. Matheus
Schmidt e outros - que "suprime o inciso IV do parágrafo 3Q
do artigo 14 da Constituiç:ão Federal".

PROPOSTA DE EMENDA l:\ CONSTITUIC~O N9 171/95 .- do Sr.
Gasparini e outros - que "altera os artigos 153 e
Constituiç:ão Federal".

A SRA. ZULAIÊ COBRA:

Welson
156 da

PROJETO DE LEI NQ 4.390/94 - da CPI que investiga a questão
da violência contra a mulher - que "dispõe sobre requisitos
para a obtenç:ão de passaporte em caso de mudanç:a de
residência para outro país".
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PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIçaO NR 144/9~ - do Sr. Iberê
Ferreira « outro$ - que Hdâ nova reda~ão ao artigo 179 da
Constitui~lo Federal H•
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outubro de 1995Sala da CO~!1?, /"11 de

()~%::>~
S~RGIO SAMPAIO CONW-REIRAS

Secretário
DE ALMEIDA

DISTRIBUIÇao NQ 63/9~

Em 25.10.93

AO SR. JOSÉ LUIZ CLEROT:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇao N9 233/9~ - do Poder
Executivo (Mensagem n~ 1.078/95) - que Hmodifica o artigo 34
e o Capítulo III, Se~ão I, da Constitui~ão Federal e o artigo
60 do Ato das Disposi~ões Constitucionais Transitórias

N
•

S~RGIO

Sala da

Em 30.10.95

Comiss!1o, em 25 de outubro de 1995

~ <.
SAMPA~T:~~EALMEIDA

Secretário

DISTRIBUlçaO NQ 64/9~

AO SR. HÉLIO BICUDO:

PROJETO DE LEI NR 20-A/91 - dos Srs. Eduardo Jorge e Sandra
Starling que Ndispõe sobre a obrigatoriedade de
atendimento dos casos de aborto previstos no Código Penal,
pelo Sistema único de SaddeN•

AO SR. NEY LOPES:

PROJETO DE LEI Ng 4.793-A/94 - do Sr. Iberê Ferreira que
Hdispõe sobre o uso do cinto de se9uran~a em veículos
automotores"'.
(apensados os Projetos de Lei ngs 4.810/94, 174/95, 187/95.
196/95, 65/95, 382/95, 301/95, 344/95 e 423/95)

Sala da~o?30 .•a outubro .. "',.

StRGIO' SAMPA~EIRASDE ALMEIDA

Secretário
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o DEpUTADO NESTOR DUARTE. PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DA COMISS~O
OE CONSTITUIC~O E JUSTIÇA E DE REDAC~O. FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUIÇ~O NR 65/95

Em 30 .10.95

AO SR. VILMAR ROCHA:

PROJETO DE LEI NR 47/95 - do Sr. Roberto Magalhães q'Je
"altera a Lei n2 7.661. de 16 de maio de 1988. que "institui
o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. e dá outras
prov i dênc i as" •

Sala da com~o, ~mO de .,novembro de

~, ~
S2RGIO SAMPÁIO ro REI DE ALMEIDA

secretário

1995.

O DEPUTADO ROBERTO MAGALH~ES. PRESIDENTE DA COMISS~O DE
CONSTITUIC~O E JUSTICA E DE REDAC~O. FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUIÇ~O NR 66/95

Enl 03.11.95

AO SR. ADYLSON MOTTA:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇ~O N2 189/95 - do Sr. Marconi
Perillo e outros que "altera o § 12 do art. 45 da
Constitui~ão Federal e dá outras providências".

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇ~O N2 19./95 - do Sr. Paulo
Gouvêa e ~utros - que "dá nova reda~ão ao § 12 do art. 45 da
CQnstitui~ão Federal e acresce i 62 ao art. 59 do Ato das
Disposi~õcs Constitucionais Transitórias visando a
restabelecer. progressivamente. a proporcionalidade da
rcprescnta~ão dos Estados na Câmara dos Deputados em rela~ão

às respectivas popula~ões".

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇ~O N9 211/95 - do Sr. José
Janen~ e outros - que "altera os artigos 14. 27. 28. 29. 44.
46 e 82 da Constitui~ão Federal. e introduz disposi~ões
transitórias. de forma a fazer coincidir os mandatos eletivos
e tornar Q voto facultativo".

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇ~O NQ 22./95 - da Sra. Vanessa
Fclippe e outros - que "altera os parágrafos 12 e 22 do art.
77 da Constitui~ão Federal".

AO SR. ALEXANDR~ CARDOSO:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇ~O NR 226/95
Redecker e outros - que "dá nova reda~ão ao
art. 72 da Constitui~ão Federal".

- do Sr. Júlio
inciso XVII do

AO SR. ALMINO AFFONSO:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇ~O NR 21./95 - do Sr.
Janene e outros - que "dá nova reda~ão aos artigos 28.
32. § 32. 79 e 81 daConstitui~ão Federal".

José
29,..
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AO SR. ALMINO AFFONSO: (cont.),
PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O NR 219/95 - do
Zuppo e outros - que "acrescenta § 2Q ao art. 60
OisposiEues Constitucionais Transitórias da
Federal".

AO SR. BENEDITO DE LIRA=

Sr. Fernando
do Ato das
Const i tl.l.i 'i:~0
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 194/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia. Comunica~ão e InTormática (Mensagem nQ
22/95-PE> - que "aprova o ato que renova a concessão da TV
Gazeta de Alagoas Ltda.. para explorar serviEo de

J'adiodiTusão de sons e imagens. na cidade de Maceió. Estado
de Alagoas".

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O Ng 214/95 -. do Sr. Moisés
Lipnik e outros - que "altera a reda~ão dos artigos 159 e
192. no seu § 29. da ConstituiEão Federal. para tratar de
Tinanciamento ao setor produtivo das Regiões Norte. Nordeste
e Centro-Oeste".

AO SR. CORIOLANO SALES:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O N9 212/95 -'do Sr. Milton
Temer e outros - que "dá nova reda~ão aos artigos 71. 73. 52
e 84 da Constitui;ão Federal".

AO SR. DANILO DE CASTRO:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 42/95 - do Sr. Paulo Gouvêa
que "obriga a União. os Estados. o Distrito Federal e os
M'..Inicípios com mais de d'..Izentos mil habitantes a p'..Ib'l-icar
seus respectivos balancetes mensais e balanEos anuais".

AO SR. EDINHO ARA~JO:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 190/95 -, da Conll ssão de
Ciência e Tecnologia. Comunica;ão e InTormática (Mensagem nQ
1.210/94-PE> - que "aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Chamonix Ltd'a •• para explorar servi;o de radiodiTusão
sonora em onda média. na cidade de Mogi~Mirim. Estado de São
Pa'..I10".

AO SR. EDINHO ARAOJO: (cont.)

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICaO N9 205/95 - do Sr. Nicias
Ribeiro e outros - que "dá nova reda~ão ao inciso 11 do art.
38 d~ Constitui'i:ão Federal".

AO SR. ENIO BACCI=

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICaO N9 224/95 -- do Sr.
Ribeiro e outros - que "dá autonomia Tuncional à
Eleitoral".

Nicias
Just i;a

AO SR. GERSON PERES:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CON5TITUICaO N9 187/95
Coimbra e outros que "acrescenta art
Disposi;ues Constitucionais Transitórias. cr
Tapaj ós" •

do Sr. Hi lár io
90 ao ,Ato das
ando o Estado do,
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PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICaO N2 191/95 - do Sr.
Castro e ou~ros - que "acrescenta parigrafo dnico
234 da Constitui~ão Federal".

Luciano
ao i1rt.

AO SR. IVANDRO CUNHA LIMA:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICaO N2 167/95 - do Sr. Mendon~a

Filho e outros - que "acrescenta parágrafo ao art. 17 da
Constitui~ão Federal".

AO SR. JAIR SIQUEIRA:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICaO N9 198/95 - do Sr. Sllyio
Abreu e outros - que "acrescenta parágrafo e dá nova reda~io

ao art. 54, inciso I, alínea "d", da Constitui~ão Federal".

AO SR. JAIR SOARES:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 192/95 .. da Com i ssão de
Ciência e Tecnologia, Comunica~ão e Informática (Mensagem nQ
1.222/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Sociedade Difusora "A Voz de Bagé" Ltda., para explorar
seryi~o de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Bagé. Estado do Rio Grande do Sul".

AO SR. JAIR SOARES: (cont.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 193/95 .- da Comissão de
Ciincia e Tecnologia. Comunica~ão e Informática (Mensagem nQ
1.224/94-PE) - que "aprova o ato que renova a pernlissão
outorgada à Túlio Fontoura & Cia Ltda •• atualmente denOMinada
Empresa Jornal {stica Diário da Manhã Ltda •• para explorar
seryjç:o de radiodifl.lsão sonora em t'reqilência mod'.llada, na
c i dade de Passo F'.lndo. Est ado do R i o Grande do SUl".

AO SR. JAIRO CARNEIRO:

PROJETO DE RESOLUCaO N2 58/9:5 .- do Sr. J ... q'.les Wagner q'.le
"dispõe sobre homenagem a Zumbi dos Palmares".

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICaO N2 228/9:5 - do Sr. Luiz
Durão e outros que "acrescenta § 32 ao art. 187 da
Constitui~ão Federal".

AO SR. JORGE WILSON:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 34/95 - do Sr. Jaques Wagner 
que "acrescenta parágrafos ao art. 89 da Lei Complementar nQ
69. de 23 de julho de 1991. que "dispõe .sobre normas gerais
para a organiza~ão. o preparo e o emprego das Forç:i1s
ArMadas". para e:dgir a aproYa~ão prévia do COngre5so
Nacional quando o emprego se der para defesa da lei e da
ordenl'~•

AO-sR-.--JOSÉ REZENDE::

PROflO$TA DE EMENDA ~ CONSTITUICaO N!il 199/95 .. ' do Sr. LI.l i z
~inardi e outros - que "altera o s 4º do art. 18 da
Con5t-i-t'Ji~ão Federal para incl'.lir e:<pressão e:<pl icando ql.lais
as paeulaç:~s diretamente interessadas nas criaçõ~s.
i~corpora~aes, fusUes e desmembramentos de munic(pios".
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AO SR. MARCONI PER ILLo:t·

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIt~O Ng 202/95 .. do Sr. Cláudio
Cajado e outros - que -dá nova reda~ão ao 3 2Q do art. 239
da Constituicão Federal-.

AO SR. MILTON TEMER:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIt~O N9 223/95 - do Sr.
Aldemir e outros - que -acrescenta parágrafo ao art.
Constitui~ão Federal-.

AO SR. NILSON GIBSON:

José
14 da

EHENDAS OFERECIDAS EM PLEN~RIO AO PLC N2 172-A/93 - ~ue

-institui o Funda de Reestrutura~ão. Reaparelhamento.
Moderniza~ão e Manuten~ão das Atividades da Polícia Federal 
FUNREPOL. e dá outras providlncias-.

PRO~ETO,DE LE~ N2 145-A/95 - do Sr. Alvaro Valle que
udisp5e sobre renova~ão do art. 318 daConsolida~ão das Leis
do Trabalhou.

PRO~ETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 191/95 ... da' Com i ssão de 
Cilncia e Tecnologia. Comunica~ão e Informática (Mensagem nQ
1.220/94-PE) - que uaprova·o ato que renova a.concessão da
Ridio Arapongas S.A •• para explorar servi~o de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Arapongas. Estado do
Paraná" ..

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O Ng .192/95 - do Sr. Ildemar
Kussler e outros - que udá nova reda~ão ao .li 2Q do art. 19;;?
da Constitui~lo Federal. dispondo sobre o dep&sito de
recursos financeiros relativos a programas e ~rojeto. de
cariter 'regional-o

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIci!lo N2 231/95 .- do· Sr. Inác i o
Arruda e outros - que -altera os incisos XIII e XVI do art.
79 da Constitui~lo Federal u •

AO SR. PAES LANDIM:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O N2 185/95 .. do Sr. Wagner
Rossi e outros - que uacrescenta parágrafos 6Q e 7º ao art.
212 da Constituiclo Federal-.

AO SR. PRISCO VIANA:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O N2 216/95 - do ,
Coimbra e outros - que -altera os artigos, 150.
155. 156. 158 e 159 da Constitui~ão Federal".

Sr.
151,

José
153.

AO/SR. RÉGIS DE OLIVEIRA:

PRbpOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O Ng 218/95~" da Sra. \Mar i a
La~ra e outros - que -altera a reda~lo do inciso XIV do art.
21 da Constitui~lo Federal".
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AO SR. RODRIGUES PALMAn

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 195/95 _. da Com isslo de
Ciªncia e Tecnologia. Comunica~lo e Inform~tica (Mensagem nQ
37/95-PE> - que Haprova o ato que renova a concessão da R'dio
Educa~ão Rural Ltda •• par~ explorar servi~o de radiodifusão
sonora em onda mddia. na cidade de Campo Grande. Estado do
Mato Grosso do SuI H•

Dezembro de 1995

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICaO Nº 217/95 .- do Sr.
Coimbra e outros - que Nacrescenta artigo ap6s o de nQ
da Constitui~ão Federal. renumerando-se os subseqUentesN•

José
158

AO SR. ROLAND LAVIGNEn

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO NQ 186/95 -- do Sr. M'.1r i lo
Pinheiro e outros que HdispBe sobre a aplica~Ia de
pereentual do Or~amento da União. dos Estados. do Distrito
Federal e dos Munic{pios no Sistema único de SaddeH•

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICaO NQ 232/95 - do
Rocha e outros - que Nd~ nova reda~Io ao art.
pardgrafo dnlco da Constitul~lo Federal N•

AO SR. TALVANE ALBUQUERQUEn

Sr. P<\I.1lo
243 • seu

PROJETO DE LEI NQ 2.78./92 - do
Nobriga os hospitais. casas de
assemelhados a manter enfermeiros
que especificaN;

Sr. Adylson Motta que
sadde e estabelecimentos
diplomados nas condicUes

AO SR. TALVANS ALBUQUERQUE: (cont.)

PROPOSTA DE EHENDA À CONSTITUICÃO NQ 184/~5 - do Sr.
Anders e outros - que Nd~ nova reda~lo • allnea
inciso XXXVIII do art. 59 da Constituiclo Federal N•

AO SR. ViCENTE ARRUDA~

Jorge
Nd" do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 189/95 - da Comissão de
Clineia e Tecnologia. Comunica~ão e Informática (Hensagem n9
367/92-PE> - que Haprova o ato que renova a coneessio
~ytorgada • empresa R~dio Vale do Salgado Ltda.. para
explorar servi~o de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Lavras da Mangabeira. Estado do Cear~H.

AO SR. V!LMAR ROCHAn

PROPOSiA DE EHENDA À CONSTITUICÃO Nº 166/95 -- do Sr. Mendon~a

Filho e outros - que Hacrescenta par~grafo ao art. 14 da
ConstitYi~lo Federal H•

A S~ ZULAIê COBRA~

PROPOSTA DE EHENDA À COrSTITUICÃO NQ 2.7/95 - do Sr. Feu Rosa
e outros - que Ndisp5e, sobre o reeensea,ento escolar em
creche e pré-escola no ensino fundamental N•

Sala da com~~~ de novembro de

S1!:RGIO 3ANP.1I"IO CON~S DE ALMEIDA
J

Se~:;ret:á)Cio

1995.
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DISTRIBUIC~O NQ 67/95

Em i3. i i. 9~'5

AO SR. ALMINO AFFONSO~

PROJETO DE LEI NQ 4.175-A/89 - do.Sr. K~YU Iha - que "dispUe
sobre gratuidpd~ de transporte de Idosos.

AO SR. EDSON SOARES r.

Quarta-feira 6 08095

PROJETO DE LEI N2 4.065/93 - do Senado Federal
02/92) - que "altera a r.da~lo da Lei nQ 6.494,
dezembro de i977, que "dispõe sobre os estágios de
de estabelecimentos'de ensino m'dio e superior".

(PLS nQ
de 7 de

est'.ldantes

PROJETO DE LEI NQ 1.057/95 .... do Sr. Mare:io Reinaldo Moreira
_ que "estabelece limite para a multa contratual".

AO SR. FRANCISCO RODRIGUESr.

PROJETO DE LEI
nQ 1.069/93) -
Bras i 1 (;:m
internacionais

NQ 4.380-8/94 ..- do Peldel' EH.~t:ut Ivo (Mensagenl
que "'iHa as condições para a participa;lo do
operações patrocinadas por organismos
intergovernamentais".

993/95 .... do Sr.
da Lei nQ 6.015,
sobre os Registros

AO SR. IVANDRO CUNHA LIMAr.

PROJETO DE LEI NQ
"altera o art. 50
1973, que "dispUe
providências".

AO SR. JARBAS LIMAI

PROJETO DE LEI NQ 1.061/95
"revoga o art. 27 da Lei nQ
- Cddigo de Processo Civil,
22 de setembro d. 1980".

AO SR. JORGE WILSON.

Joio Fassarella que
de 3i de dezembro de
Públicos .e dá outras

- do Sr. Jos' Fritsch que
5.869, de li de janeiro de 1973
• o art. 39 da L.i nQ 6.830, de

PROJETO DE LEI NQ
que "estabel.ce a

1.067/95 - do Sr. Herculano Anghinetti
impenhorabilidade d. t.mplos r.ligiosos".

AO SR. JOS5 REZENDEr.

PROJETO DE LEI NQ 1.100/95 - do Sr. Rob.rto J ••••rson - que
".Htingu. o reconh.cim.nto de 'irma • aut.ntica;lo de
docum.ntos H.rocopiados".

AO SR. NICIAS RIBEIRO:

PROJETO DE LEI NQ 4.385/94 - do Senado Federal (PLS nQ
41/93) - que "dá nova reda;lo ao art. 15 da L.i nQ 5.991. de
17 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o controle
sanitário do com'rcio Je drogas, medicamentos, insumos
'armaci~ticos e correlatos, e dá outras providlncias".
(apensos os Projetos de Lei nQs 5.367190, 2.~40V92, \3.146/92,
4.733/94, 409/95 e 305/95)
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AO SR. NILSON GIBSON:

PROJETO DE LEI NQ 4.586-A/90 - do Poder Executivo (Mensagem
nQ 950/89) - que Hdisp5. sobre o transporte multimodal de
carga e d' outras provi"dincias".

AO SR. REGIS DE OLIVEIRA:

EMENDAS OFERECIDAS EM ?LEN~RIO AO PL NQ 4.018-8/93'- ql.1e
Hdisp5e sobre a arbitragemH•

oF'iCIO NQ 993-P/95 .. do Supremcl Tribunal Federal que
Hsolicita licen~. pr.via. nos termos do art. 53•• 12. da
Constitui~lo Federal. para dar prosseguimento • a~lo penal
contra o Deputado Federal Fausto Miguel MartelloH•

AO SR. VICENTE ARRUDA:

PROJETO DE LEI NQ 4.205-8/93 - ~o Sr. Ubiratan Aguiar e
outros 13 - que Haltera o art. 52 da Lei "Q 8.313. de 23 de
dezembro. de 1991. que Hrestabelece princlplos da Lei nQ
7.505. de 2 de julho de 1986. instituí o PrograMa Nacional de
Apoio. Cultura - PRONAC. e dá outras proYidinciasH•

AO BR. VILMAR ROCHA:

PROJETO DE LEI NQ 1.129/95 .... do Sr. Fel.1 Rosa - q'Je HaHera a.
reda~lo do art. 22. da Lei nQ 8.935. de 18 de' noveMbro de
1994. que Hregulamenta o art. 236 da Constitui~ão Federal.
dispondo sobre os serviços notariais e de r.gist~oH.

Sala da Comissão, em 13 de novembro de 1995.

6k~
SgRGIO SA.."IPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

o DEPUTAD0 ROBERTO HAbALHIES. PRESIDENTE DA COMISS~O DE
CONSTITUIÇIO E JUSTIÇA E DE REDAÇIO. FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUICÃO NQ 68/95

Em i4.1L9~':;

AO SR. JARBAS LIMA:

PROJETO DE LEI NQ 1.156/95 - do Pod.r Executivo (Mensagem nQ
724/95) - qU€ Hregulamenta o inciso XII. parte final. da
art. 59 da Constitui~lo Federal H•

PROJETO DE LEI NQ 1.157/95·" do Pod~~r EH€lCUt ivo (Mensagem nQ
724/95) - que Hinstitui normas espeCiaiS de investi9a~la

criminal nos crime. que especificaH.

Dezembro de 1995

Sala d. c'mlS~" de n"emO" de

S~RGIO SAM~AIO CONTR~E ALMEIOA
Secretário

1995.
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DISTRIBUIcao NQ 69/95

Em 21.11.95

AO SR. ALCIONE ATHAYDE:

Quarta-feira 6 08097

PROJETO DE LEI Ne 407-A/95 •.. do Sr. José Car I os
que -disp~e sobre exigincia de dados nos
nHíd i cos-.

AO SR. ALMINO AFFONSO:

Coutinho
receituários

PROJETO DE LEI MS! 319-8/91 - do Sr. Fábio Feldmann que
~disciplina a prestação alternativa de serviços pelos que se
eximirem da obrigação da presta~ão de serviço militar. por
motivo de convicção religiosa. ~ilosó~ica ou política. nos
termos do inciso VIII do art. 52 da Constit~i~ão Federal-.

AO SR. EDINHO ARAUJO:

PROJETO DE LEI NSI 713-A/95" dos Srs. Ricardo Gomyde e Aldo
Rebelo - q~e Hestabelece exigincias para a obtenção ou
renovação da Carteira Nacional de HabilitaçãoH•

AO SR. ENIO 8ACCI:

PROJETO DE LEI NQ 1.095/95" do Sr. Regis de Oliveira - "l'.le
Haltera dispositivos da Lei n9 5.869. de 11 de janeiro de
1973 - Có~igo de Processo Civil~.

AO SR. GERSON PERES:

PROJETO DE LEI Ne 1.gee-A/91 - do Sr. Virmondes Cruvine)
que Hdisciplina a exploração direta de atividade econômica
pelo Estado. regulamentando o -caput H e • 39 do art. 173 da
Constitui~ão Federal-.

AO SR. JARBAS LIMA:

PROJETO DE LEI Nl! 1.e83/95 - do Sr. De Velasco - que -revoga
a Lei nQ 6.802. de 30 de junho de 1980. que -declara feriado
nacional o dia 12 de outubro. consagrado à Nossa Senhora
Aparecida. Padroeira do Brasil-.

AO SR. JORGE WILSON:

PROJETO DE LEI NQ 77e-A/95 - da Sra.,Vanessa Felippe que
Hdlspõe sobre a obrigatoriedade de as instituições privadas
de educa~ão. beneficiárias de isenção de impostos. terem em
seus conselhos fiscais representante do corpo discente-.

AO SR. JOSÉ LUIZ CLEROT:

PROJETO DE LEI Ne 1.863-8/91 - do Poder Executivo (Mensagem
n2 509/91) - que -dá nova redação ao inciso I do art. 10 da
Lei nSl 6.302. de' 15 de dezembro de 1975. que dispõe sobre as
promoções dos oficiais da ativa do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal. e dá outras providências-o

AO SR. HARCONI PERILLO:

PROJETO DE LEI NQ 266-A/95 - do Sr. Sandro Mabel que
-dispõe sobre o depósito e venda de veículo apreendido pelos
DETRANs em todo o território nacional-o
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PROJETO DE LEI N9 613-A/95 - do Sr. Jorge Anders
"estabelece a proibi~ão de utiliza~ão de tele~onia

celular pelo condutor de veiculo em movimento. bem
proibi~ão de ~umar ao volante" •.

AO SR. MATHEUS SCHMIDT:

PROJETO DE LEI N2 1.122/95 _. do Sr. Domingos Dutra - que "dá
nova reda~ão ao § 59. do art. 59 da Lei n9 1.060. de 5 d&
~evereiro de 1950. que "estabelece normas para a concessão de
assistência judiciária aos necessitados".

AO SR. NILSON GIBSON:

PROJETO DE LEI N2 385-A/95 do Sr. Agnelo Gueiroz que
-altera a reda~ão do art. 39 da Lei n9 3.207. de 1a de julho
de 1957. que "regulamenta as atividades dos empregados
vendedores, viajantes ou pracistas".

AO SR. PRISCO VIANA:

PROJETO DE LEI NQ 1.860-8/91 - do Sr. Luiz Moreira que
"dispõe sobre as tari~as de bilhetes de passagem aérea".

PROJETO DE LEI NQ 686~A/95 - do Sr. Jo~ran Frejat e outros
que "altera o nome do Aeroporto Internacional de Brasilia €

dá"outras providências".

AO SR. RODRIGUES PALMA:

PROJETO DE LEI NQ 3.958-8/93 - do Sr. Paulo Bernardo que
-dispõe sobre sistema de seguran~a na instala~ão de tanques
de armazenamento de combustíveis em todo o território
nacional".

PROJETO DE LEI NQ 77-A/95 - do Sr. José Janene - que -dispõe
sobre as opera~ões de sub-r09a~ão de direitos e obriga~õe.
no Sistema Financeiro da Habita~ão - SFH".

AO SR. VILMAR ROCHA:

PROJETO DE LEI NQ 4 ••04-A/93 - do Poder E:·:ecut i vo (Mensagem
n9 415/93) - que -torna obrigatória a inclusão do ensino de
1 íngua espanhola nos currículos plenos dos estabelecimentos
de ensino de 19 e 29 graus".

Dezembro de 1995

novembro de 1995 •Sala da coraiQo, ~1 de

..]h" V~;u.:.
S~RGI~ SA1·~AIO CONTREIRAS

Secretário

DE ALMEIDA
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DISTRIBUIC~O "2 70/95

EM 23.11..95

AO SR. ADYLSON MOTTA~

ItECURSO NIil 39/95 - do Sr. Pr i sco V i arla q'.le "r.ecc/rre ela
dl'lc i são da Pres i dênc i a em q~.oJ de or-dem, profer i da iA
prop6sito da manutenc:ào da urgência na apreciac:ão·de projeto
que retorna à Câmara, emendadciln~Senado".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nm 199/9:5 -- da COAI i ssão de
Relac:ões Exteriores <Mensagem nQ 736/95-PE) - que Haprova o
texto do Acordo para Pesquisa em Mudanc:as Globais acerca da
Sede do Instituto Ir.teramericano, celebn~do entre o Governo
da Repúblicá ~derativa do Brasil e o Instituto
Interamericano para Pesquisas Globais, no Rio de Janeiro, em
29 de abril ~p t995".

PROJETO DE Q2CRETO LEGISLATIVO N2 200/95 - da Comissão de
Relac:ões ExterAores <Mensagem nQ B57/95-PE) - que "aprova o
texto do Aco~do de Cooperaslo Cultural e Educacional,
celebrado entrd o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Repdbtica da Namrbla, em Bra.rlla, em 7 de marc:o
de 1995".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 201/95 -- da Conl i ssão de
Relac:ões Exteriores (Mensagem nQ 7B6/95-PE) - que "aprova o
texto do Tratado de Assistência Mdtua em Mat.ria Penal,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Canadá, em Brasilia, em 27 de Janeiro de 1995".

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NIil 203/95 - da Comissão de
Relac:ões Exteriores (Mensagem nQ 91S/95-PE) - que "aprova o
texto da Resoluc:lo A.735 ilS), da Organiza~lo Marrtima
Internacional (IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993, a
qual Emenda a Convenc:lo Constitutiva da IMO".

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICi!\O NQ 243/95 _.. do Sr. Ch i cão
Brlgido e outros que "altera a redac:lo do art. 75.
parigrafo dnico, da Constltui~lo Federal, para tratar da
realiza~io de concurso público para preenchimento dos cargos
de Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados".

AO SR. ALEXANDI~E CARDOSO:

PROJETO DE RESOLUCi!\O NQ 54/95 -- do Sr. Sb-gio Carneiro - que
"altera o art. 32 do Regimento Interno".

AO SR. ALMINO AFFONSO~

Quarta-feira 6 08099

RECURSO N9 38/95 - do Sr. Luiz Carlos Santos - que
na forma do art. 164, g 2Q, do Regimento Interno,
decisão de prejudicialidade do Projeto de Lei nQ
1995, que "disp~e sobre a obrigatoriedade do uso ~o
seguransa pelos ocupantes de veiculas automotores.

"'recorre 7

contra a
721, de

cinto de

AO SR. EDINHO ARAúJO:

PItOPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICi!\O NQ 236/95 .- do Sr. Leone I
Pavan e outros - que "veda a incidência de imposto sobre as
mercadorias constantes da cesta básica

H
•

<apensa a Proposta de Emenda à Constitui~lo nQ 242/95)
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AO SR. GERSON PERES:

RECURSO NQ 46/95 -. da Sra. Z'Jlaiê Cobra - que "recorre. ,na
'orma do art. 164. r 29. do Regimento Interno. contra a,
decisão de prejudicialidade do Projeto de Lei nQ 868. de
1995" •

AO SR. IVANDRO CUNHA LIMA:

PROJETO DE LEI NQ 3.464/89 - do Senado Federal <PLS n9
83/89) - que "acrescenta parágra'o ao art. 79 da Lei nQ
6.696. de8 de o'Jt'Jbro de 1.979. e dá OIJtras prQvidências".

PROPOSTA DE EHENDA ~ CONSTITUIÇ~O N9 24./95 - do Sr. Antônio
Aureliano e outros - que "concede imunidade tributária para
os produtos que menciona".

AO SR. -JAIR SIQUEIRA:

PROPOSTA DEEHENDA ~ CONSTITUIÇÃO NQ 245/95 _. do·Sr. Luciano
Zica e outros que "dá nova redaeão ao ~rt. 50 da
Constituieão Federal. possibilitando à Câmara dos Deputados
convocar dirigentes de entes personalizados da Administracão
Indireta".

AQSR. JAIRO CARNEIRO:

OFiCIO NQ 96./95 - do S'JPremo Tribunal Federal que
"solicita licenea privia. nos termos do art. 53. r 19. da
Constituieão Federal. para apreciar dendncia o'erecida contra
o Depu~ado Federal Mar~o ~ntonio Nassi4' Abi ~he~)d·.

AO SR. JARBAS LIMA:

OFiCIO NSl 895-P/95 .- do S'Jpremo Tr ib'JnalFederal q'Je
"solicita' licenea privia. ~os termos do art. 53. r lQ. da
Constituielo Federal. para apreciar dendncia o'erecida contra
o Deputado Federal Vittorio Medioli".

PROJETO DE LEI NQ 1.066/95 - do Sr. Sever í rúi . Cava I c ao t i
que "alterà'dispositlvo da Lei n9 7.395. de 3i de outubro d~

'1985. que Ndisp~e sobre os drglos de repreA :aeão dos
estudantes de'nível superior.' e dá o'Jtras pr" ')l1cias" ..

AO SR. JOSé GENOiNO:

PROPOSTA DE EHENDA ~ CONSTITUIÇ~O N9 239/95 -do Sr. Antonio
Feijão e out~os - que "dá nova redaelo ao inciso IX do art.
235 da Constitui~ão Federal".

DeZembro de 1995

AO SR. JOSé LUIZ CLEROT:

PROPOSTA DE EHENDA ~ CONSTITUIÇÃO NQ 241/95 - do Sr.
Arantes e outras - que "dá nova r~daeãb ao "caput" do
243 da Const it'Jieão Federal". I

Aldo
art.

PROJETO DE LEI NQ 1 ••19/95 - do Sr. Regis de Oliveira - ,que,
"altera a redaeão do art. 181 do Código Civil e dá outras
prov idênc I'a$" •
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AO SR. ~OSé REZENDE:

PROJETO DE LEI Ng 3.74~/93 - do Poder Executivo (Mensagem nQ
218/93) - que Hdispüe sobre a vacina~ão contra a, febre
aftosa. altera o Reg l.1lamento do .Servi~o de Def'esa AniMal.
aprovado pelo Decreto nSl 24.543. de 3 de julho de 1934. e a
Lei nQ 569. de 21 .de dezembro de 1948. e dá outras
provldinclllsH•

AO SR. MARCONI PERILLO:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ng ~/9~ -- do Sr. Exped i t o ~1.1n i ar
- que Hdlspõe sobre a transferência de recursos do Fundo de
Farticipa~ão dos Munic(pios para a C~mara Municipal H•

AO SR. MAUR(CIO NAJAR=

Qeda-'oira ~ 01101

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL Ng
sobre restri~ões ao uso e à
fUMígeros. bebidas alcoólicas.
defensivos agr(c:olas. nos termos
Con.tjtui~ão Federal H•

AO SR. NEY LOPES:

4.556-E/89 - que Ndispõe
propaganda de produtos

medicamentos. terapias e
dó § 49 do art. 220 da

PROJETO DE RESOLuçaO N9 6./95 - da Mesa que Haltera os
artigos 114. 117. 161 e 162 do Regimento InternoH•

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIÇIO Ng 248/95 - do Sr. Josi
Borba e outros - que Hd;{ nova reda~ão ao § 312 do art. 164 da
Constitui~ão Federal H•

. ,

INDICAÇZO NR 391/95 - do Sr. Cunha Bueno que Hsugere à
Contissão de Const itui~ão e ~'.1Sit iç:a e de Reda~ão a EÍlaboraç:io
de parecer ao trabalho ~o Ministro da ~u5tiç:a. Nelson Jobim.
sobre os poderes normativos do Conselho Nacional de Seguros
Privados. (da Superintendência de Seguros Privados e do
Instituto de Resseguros do Brasil. órgãos vinculados ao
Ministério da FazendaH•

AO SR. NILSON GIBSON:

PROJETO D~ DECRETO LEGISLATIVO NR 196/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia. CORI..in i c ""ç;ão e Informát: ica (Mensagemn9
33t/92-PE) - que Haprova o ato que renova a permissão- da
R.dlo Atlântica de. Freqüência Modulada Ltda •• para e~plorar

serviç:o de radiodif'usão sonora em freqüência modulada. na
cidade de Cornélio Procópio. Estado do ParanáH.,

PRO~ETO DE DECRETO LEGÍSLATIVO Ng 197/9S - da Co.issão de
Ciência e Tecnologia. Comunica~ão e Informática (Mensagem n9
607194-PE) - que Haprova o ato que ,renova a concessão
outorgada à' TV Globo Ltda.. para explorar serviç;o de
radiodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade do Relo
de ~anelro. Estado do Rio de JaneiroH•.

AO SR. NILSON GIBSON: (cont.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 198/95 - da COMisslo de
Ciência e Tecnologia. Comunica~ão e Informática (Hen.agem nQ
6UI/94-PE) - qUI! "aprova o ato que renova a concesslo
outorgada à TV Globo de São Paulo Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e Imagens (televisio). na
cidade de São Paulo. Estado de São PauloH•



C'lnha
para

dá

08102 Q\1arta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

AO SR. PRISCO VIANA:

PROJETO DE RESOLUCZO N2 55/95 - do Sr. Inácio Arr~da q~e

flaltera o inciso 11 do art. 68 do Regimento Interno e dá
outras providências H•

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICZO N2 235/95 00- da Sra. Vanessa
Felippe e outros - q~e fls~prime-se o termo flcivis fl do art.
19 do Ato das Disposiçües TransitóriasH •

AO.SR. REGIS DE OLIVEIRA:

CONSULTA N2 4/95 - do Sr. José Thomaz Nonô - qlle flsolicita o
pron~nciamento da Comissio de Constit~içio e J~stiça e de
Redaç~o se deve o~ n~o a Comissio Especi~l de Doc~mentos

Sigilosos atender a solicitações recebidas de órgãos do Poder
J~diciário o~ do Ministério Pdblico de envio de doc~mentos

recebidos pela Câmara dos Dep~tados ao abrigo do art. 30 da
Lei n9 4.595. de 1964fl

•

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIC~O N2 182/95 _IdO Sr.
Francisco Horta e o~tros q~e flmodi~ica o Sistema
Tributário Nacional e dá o~tras providênciasfl •
(apensa a Proposta de Emenda à Constituiç~o nQ 229/95)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICZO NR 234/95 - do Sr. Max
Rosenmann e o~tros - q~e fla ltera a alínea flb fl do inciso X do
.li 212 do art. 155 da Const i tlli çãÇl Fede:raol fl • o

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICZO N2 246/95 - do Sr. Jorge
Anders e o~tros - acresc ,ta inciso V ao I 19 d .rt.
155 da Constit~icão Federal fl •

AO SR. UDSON BANDEIRA:

PROPOSTA DE-EMENDA À CONSTITUICZO NQ 244/95 - do Sr. Chicão
Brígido e ~~tros - q~e ~~~rescenta .li 39 ao art. 74 °da
Constit'lição Federal. opara0 tratar da p~b1icação da avaliação
de res~ltacfos a q~e se re~ere o inciso II do mesmo artigo

fl
•

AO SR. VICENTE ARRUDA:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICZO NR 227/95 - do Sr. Ubaldino
Jdnior e o~tros - q~e flaltera o art. 158 da Constit~icio

Federal fl •

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICZO N2 237/95 - do Sr.
Lima e o~tros q~e flttrib~i cOMPetência à União
instit~ir impostos sobr, combustíveis carburantes e
destinacão especí~ica à rbr~itaH.

AO SR. VILMAR ROCHA:

RECURSO NR 33/95 - da Sra.'Jandira Feghali - qúe Hrecorre, na
~orMa do art~ 164 • .!i 212. do Regimento Interno. contra a
decisão de prejudicialidade do Projeto de Lei nQ 3.219/92

fl
•

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICZO N2 23./95 - do Sr. Abeltrdo .
Lupion e' ooutros que Hincllli o art. 74 no Atoj"das
Disposicües Constitucionais Transitórias

H
•

Dezembro de 1995
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~ S~.ZULAIi COBRA:

PROJETO DE LEI NR 877/9:5 ... do Sr.
"acresc~nta parágrafo único ao art.
13 de Julho de 1990, que institui o
Adolescente".

José Fortunati
130 da Lei n9 8.069,
Estatuto da Criança e

qU(1

de
do

Sala da comissão, em 21 de novembro de 1995.

~,~ -'.1
S~RGIO SAMPAIO""~:S DE ALMEIDA

Secretário

DISTRIBUIÇ~ONg 71/9:5

Em 24.11.95

AO SR. ALEXANDRE CARDOSO:

PROJETO'DE LEI N9 354-B/95 - do Sr. José Coimbra que
"determina a eKPlicltaç&~ ~e'quantjtativo caldrlco·rio rdtulo
'Ifos ·alJ.n\entos industrial izados".

AO SR. PRISCO VIANA:

PROJETO DE RESOLUÇ~O Nli! 61/95 -do Sr. Padre Roque que
"institui a Tribuna Livre na ~âMara dos Deputàdos".

AO SR. REGIS DE OLIVEIRA:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NR 2.2/95 - da Comissão de
Relaç~es Exteriores (Mensagem n9 815/95-PE) - que "aprova o
texto do Acordo Internacional do Cacau de 1993, assinado em 2
de fevereiro de 1994. na sede da Organização ~as Naçaes
Unidas, em Nova Iorque".

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC~O N2 252/9:5 - do Sr. Wagner
Rossi e outros que "altera c § 49 do art. 212 da
Constituição Federal".

PROJETO DE LEI N9 1.147/9:5 - do Sr. Zaire Rezende que
"altera dispositivos da Lei n9 8.971, de 29 de dezembro de
1994, e da Lei n9 3.071. de 19 de Janeiro de 1916 Código
Civil. para garantir a(o) companheira(o) o direito à meação
dos' bens reunidos na constância da união e dá outras
providências".

sala.da Comissão, em 24 de novembro de 1995.

5~~L'
S~RGIO SAMPAIO CO~ DE ALMEIDA

Secretário
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DISTRISUICao N9 72/95

Enl 28.11.95

AO SR. REGIS DE OLIVEIRA:

PROJETO DE LEI NR 1.815/91 - do Senado Federal (PLS nQ
377/89) - que "altera dispositivos do Decreto-Lei n9 4.657,
de 4 de setembro de 1942, e da Lei nQ 3.071, de lQ de Janeiro
de 1916, e d' outras providincias".
(apenso o Projeto de Lei nQ 240/95)

Dezembro de 1995

Sala da comis~,em 2~novembro de

D4 '
S!RGIO SAMPAIO CONTREI S DE ALMEIDA

Secretário

Em 29.11 .95

1995.

AO SR. ALMINO AFFONSO~

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICaO NQ 256/95 - do Senado
Federal (PEC n9 40/95) - que "outorga c.ompetência à União,
para instituir contribuiElo provisdria sobre movimentaElo ou
transmissão de valores e de ·cr.ditos e direitos de natureza
·f' inance ira" •

Sala da com~ss"m 2í.Qnovembro de 1995.

,;; ~ .
S~RGIO SAIO CONTREIR S DE ALMEIDA

Secretário

DISTRIBUIÇÃO NQ 74/95

Em 30.11.9:':;

~ SUBCOMIssAo ESPECIAL MATÉRIA PENAL~

PROJETO DE LEI Ng 5.229/90 - do Senado Federal (PLS n9
307/89) - que "altera a r.daEla dos arts. 43, 44, 47, ~4.

77, 81, 83, 87, 93 e acrescenta parigra~a ao art. 121 do
Decreto-Lei n2 2.848 de 7 de dezembro de 1940, com redaEle
dada pela Lei n9 7.209, de 11 de Julho de 1984 (Cddigo
Penal), os quais displem sobre penas restritivas de liberdade
e interdi~lo de direitas no homicldio".
(apenso o Projeto de Lei nQ 6.130/90)

PROJETO DE LEI NQ 1.211/91 - do Sr. Chico Vigilante que
"disple sabre o cumprimento da pena criminal nos casos que
especifica, acrescentando alinea e incisos ao I 2~ do art. 33
do C6digo Penal Brasileiro - Decreto-Lei nQ 2.848. de 7 de
dezembro de 1940".
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PROJETO DE LEI NQ 1~963/91 - do Sr. Jackson Pereira que
Hacrescenta parigrafo ~nico ao art. 19 da Lei n9 8.072. de
25 de Julho de 1990. que dispUe sobre o. crimes hediondas".
(apenso o Projeto de Lei n9 583/95)

EMENDAS OFERECIDAS EM PLEN~RIO AO PL N9 2.826-A/92" .... que
Hlnclui os crime. de corrup;lo passiva. peculato. emprega
i~regular de verba. ou rend.. pdblicas. concus.lo.
prevaricaelo e corrup;lo ativa na categoria de crimes
hed iondo. H

•

PROJETO DE LEI NQ 609/9:;) _. do !3r. Humber·tr.:> Cm;ta que
Hacrescenta parigrafos ao art. 66. do Decreta-Lei n9. 2.848.
de 7 de dezembro de 1940 Cddigo Penal. permitindo a
dirninui~io da pena nos casos que ss'pecificaNh

PROJETO DE LEI MQ 733/95 ... da !3r'. I~adr. RoqrJe - que "inclui o
crime de r.duelo aniloga a de trabalho .scravo no rol dos
crime. hediondos H•

Quarta-feira 6 0810S

A SUBCOMISSAo ESPECIAL MAT~RIA PENAL: (cont.)

PROJETO DE LEI NQ 768/95 .... da Sra. Vanessa
Haltera o artigo 280 do Cddigo Penal e a
() dó j 90 G i v j 1 H.

I

Fe 1 i ppe q'Je
art. 1.546 da

PROJETO DE LEI NQ 779/95 - do Sr. Couraci Sobrinho que
Hel eva as penas prevista. para o crime de receptaelo.
modificando o art. 180 do Decreto-Lei nS 2.848. de 7 de'
dezembro de 1940 - Cddigo Penal H•

PROJETO DE LEI NQ 906/95 ... do Sr. Rubens Cosac
Hacrescenta letra "mH ao art. 61. incisa 11. da
7.209, de 11 de Julho de 1984 - Cddigo Penal H•

que
Le i n9.

PROJETO DE LEI NQ 924/95 - do Sr. Agnelo Queiroz que
Haltera a redaclo do art. 149 do Decreto-Lei nS 2.848. de 7
de dezembro de 1940 - Cddigo Penal H•

PROJETO DE LEI NQ 796/95 .... do Sr'. Beta LeI is - qOJe Haltel"a a
Lei nS 8.072. de 23 de Julho de 1990. que Hdisp8e sobre os
crimes hediondos. nos termos do art. 59.. XLIII. da
Constituielo Federal, e determina outra. providlnciasH•

Sala da Comissão, em 30 de novembro de 1995.

~/&l~
S~RGIO SAMPAI~NTREIRASDE ALMEIDA

Secretário
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REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COHISS!O DE CONSTITUIC!O E JUSTICA E DE REDAC!O

o DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
C:ONSTITUICÃO E JLlSTICA E DE REDACÃO. FEZ A SEGUINTE

REPISTRIBUIC!O NQ .8/95

Em 10.10.95

AO SR. ALDO ARANTES:

EMENDAS OFERECIDAS EM PLEN~RIO AO PL NQ 4.~74-A/98 - que
-prorroga o prazo de ocupa~ão de imóvel funcional localizado
no Distrito Federal-.

AO SR. ENIO BACCI:

EMENDA OFERECIDA EM PLEN~RIO AO PL NQ 1.146-A/91 - que
-altera a reda~ão do inciso 111 do -caput- do art. 6º da Lei
nQ 8.025. de 12 de abril de 1990. que -Dispõe sobre a
aliena~io de bens imóveis residenciais de propriedade da
Uniiío. e dos vinclllados ou Incorporados ao FRHB. sit'lados no
Distrito Federal~ e d. outras providinclas·.

AO SR. NICIAS RIBEIRO:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC!O NQ 1~~/9~ - do Sr. Gerváslo
Oliveira e outros - que -acrescenta parágrafo ao artigo 225
da Constitui~ão,Federal. vedando a importa~ão e exporta~io de
resíduos perigosos·.

salada c~~_outubrode '995

S!RGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

REDISTRIBUIC!O NQ 89/95

Enl 3:1..10.95

AO SR. DANILO DE CASTRO:

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIC!O NQ 44/95 - do Sr.
Sobrinho e outros que -acrescenta ao Título
Constitui~ão Federal o Capítulo IX da Habita~ão de
Soc i al-.' .

Dezembro de 1995

Sala da

sE:RGIO

CO~~de

SAMPAIO CONT~
Secretário

outubro de 1995.

DE ALMEIDA
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REDISTRIBUIÇ~O NQ 10/95

Em 14.1.1. 9~:;

AO SR. NILSON GIBSON:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 166/95 _. do Sr. Ant 8n í fJ

Feijio - que Ndísp~e sobre a realiza~lo de plebiscito para a
cria~lo do Territ6rí~ Federal de Marajd N

•

Quarta-feira 6 08107

Sala da

S~RGIO

Co"Si: em 14 de .ov_ro de

SAMPAI~~ALMEIDA

Secretário

RE [,'I6TR IBUIÇÃO NQ 11./95

1995.

AO SR. ~ARBAS LIMh~

OFiCIO NQ 993-P/95 ... t1(.1 8I).PI't:11I0 \1' ib'Jn ••. ! l'·t~dc,·I',,,1 <JI.!"
Hso licita licença prdvi~p nus t~l~m0S do dt"tM 53i § 19 p dd
C:onstituiç~o Fedelral~ pa,-a da," pr'O~;SP9IJimel'\lc, ~ a~~a I,J~1131

contr"a o Deputada F~dcl'al rau~to Mig~lel M~I-tellon"

AO SR. MARCONI PERILL0~

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL NQ 2.814-C/92 .... "11).",:
Nlr\stit~i a mei~-er\tl-~da para eilitud~nle$ ~m e5~alJ~1~cil~€rlto~

q~le proporciorl~m la~81~ e ~rltf~t81'}inl~nloH"

AO BR. NILSON GI8S0N~

PROPOSTA DE
C()imbl"a e
() i SPCIS i ç:~es
Tapaj ós .../ ..

EHENDA ~ CONSTITUIC~O NQ 187/95 - da Sr. Hll'rio
outros que H~cr~s~~r}ta arli90 clQ Ate da~
Cül'\slitIJ.cic)llai.:.:. TI~·:::l.n~:;itól'·ia!i)7 cl"iandc) () E·:nt<::i.d(.1 dD

Sala da Comissão, em 22 de novembro de 1995.

~,<",
S~RGIO SAMPAIO CON~E ALMEIDA

Secretário



MESA ---------------.

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUfs EDUARDO - PFL-BA

12. Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

22. Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

1!!Secretário: Suplentes de secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE 12 ROBSON TUMA - PSL-SP
2!! Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG 2!lVAtlESSA FEUPPE - PSDB-RJ
32. Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF 3ll LUIZ PIAUHVLlNO - PSOB-PE
4!! Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI 4llWILSON BRAGA - PDT-PB

PSDB
LkJer: JOSÉ ANfBAL

PMDB
Uder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Uder: INOC~NCIOOLIVEIRA

PDT
Uder: MIRO TEIXEIRA

Maria Laura
Milton Temer

Paulo Bernardo
Paulo Rocha

Sandra Starfing
Tilden Santiago

Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro

SnvioAbreu
Wolney Queiroz

Nelson Otoch
Jorge Anders

Luiz Carlos Hauly
Robério Araújo
Antônio Feijão

Roberto Santos

Augusto Nardes
Carlos Camurça
Eraldo Trindade

Hugo Bihel
Jofran Frejat

Luciano Castro
Moacir Andrade

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salustiano

Alexandre Cardoso

Ayrton Xerez
Arthur Virgnio
Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme Santana
Antônio Aureliano

BLOCO (PSB/PMN)
Lrder: FERNANDO LVRA

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

VIce-LkJeres:
Giovanni Queiroz (1 2 Vice)
Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Euripedes Miranda

PT
Uder: JAQUES WAGNER

VIce-LkJeres:
Arlindo Chinaglia
Adão Pretto
GilneyViana
Jair Meneguelli
José Machado
Luiz Gushiken
Marcelo Dada

Vlce-Uderes:
Gerson Peres (1~ Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasOioVillani
Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Romel Anlzio
Paulo Bauer
Roberto Balestra
Valdomiro Meger

Vlce-Lrderes:
José Carlos Sabóia (1~ Vice)
Ubaldinho Júnior

Feu Rosa
Salvador Zimbaldi

Zulaiê Cobra

João Mendes
José Borba

.José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bomhausen

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Aloysio Nunes-·Ferreira
Edinho Araújo

Femando Diniz
Jurandyr Paixão

Tetê Bezerra
Candinho Mattos
José Luiz Clerot
Darclsio Perondi

Maria Elvira
Carlos Apolinário

Vfc».Líderes:
Nelson Trad (1~ Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Fátima Pelaes
Félix Mendonça
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
Jair Soares

Vlce-Udsres:
Geddel Vieira Uma (1~ Vice)
André Puecínelli
Cássio Cunha Uma
Chicão Brlgiclo
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz NonO
Marcos Uma

Vlce-LkJsres:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Veda Crusius
Adroaldo Streck



BLOCO (PUPSD/PSC)
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Uderes:
Marquinho Chedid (1 2 Vice) Pedro Canedo
Elton Rohnelt Luiz Buaiz
Eujácio Simões

PCdoB
Lkfer: ALDO. REBELO

Vlce-Lrderes:
Haroldo Uma Aldo Arantes
Sérgio Miranda

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV
PSl

LIDERANÇA DO GOVERNO
Lrder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlce-Lfderes:
Almino Affonso Benito Gama
Amaldo Madeira Elton Rohnelt



1 vaga

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada

Carlos Alberto
César Bandeira
Heráclito Fortes

Leur Lomanto
Luciano Pizzatto

Mauro Fecury
Mendonça Filho

Pedro Correa
Vilson Santini

1 vaga

Barbosa Neto
Edinho Araújo
Euler Ribeiro

Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado

Mauricio Requião
zaire Rezende

2 vagas

Carfos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres
Itamar Serpa

Laprovita Vieira
Nelson Marchezan (S/P)

, Sérgio Naya
Silvermani Santos

PedoB

PSB/PMN

PUPSO/PSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

Nelson Meurer (PPB)

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Adelson salvador
Beto Lelis

Antônio Geraldo
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

PMOB

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
Carios Apolinário
Cássio Cunha Uma
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Edson Queiroz
José Janene
Raimundo Santos (PFL)
Roberto Campos
Ubaldo Corrêa (PMDB)
Welson Gasparini (PSDB)-

PPS
LuIs Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

secretário: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
Telefones: 318-69781697916981

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTlC.\

Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
19. Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
29. Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3º- Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Suplentes

PFUPTB
Abelardo Lupion Albérico Cordeiro
Adauto Pereira Antônio Ueno
CariosMelles Benedito de Ura
Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura
José Borba João Ribeiro
José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro
Mendonça Filho Lael Varella
NelGon Marquezelli Luiz Braga
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues

PMOB
Andre Puccinelli Dilso Sperafico
Anibal Gomes Fernando Comes
Armando Costa Marisa Serrano
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso
José Aldemir Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves Pedro lrujo
Raul Belém (PFL) Udson Bandeira
Roberto Paulino Wilson Branco
Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Teté Bezerra 2 vagas
Valdir Colatto

PPB
Anivaldo Vale Célia Mendes
Augustinho Freitas Dolores Nunes (PSDB)
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro
Dilceu Sperafico João Maia (PSDB)
Hugo Biehl Marconi Perillo (PSDB)
José Teles Maria Valac:lão
Roberto Balestra Mário Cavallazzi
Romel Anizio Telmo Kirst

PSOB
Antônio Aureliano Amoo Bezerra
Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPB)
Elias Murad Carlos Mosconi
Ezidio Pinheiro Herculano Anghinetti
Ivo Mainardi (PMDB) salvador Zimbaldi
Osvaldo Coelho (PFL) saulo Queiroz (PFL)

PT
Adão Pretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

POT
Luiz Durão Airton Dipp
Odilio Balbinotti (S/P) CariosCardinal
Oscar Goldoni (PMDB) Giovanni Queiroz

Presidente: Alcides Modesto (PT)
19. Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
29. Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
3º- Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares

.------------ COMISSOES PERMANENTES -----------,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLITlCA RURAL



Haroldo Uma

Aroldo Cedraz

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires
Franco Montoro
IIdemar Kussler

Rommel Feij6

Milton Temer
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

1 vaga

PT

Fernando Diniz
João lhome Mestrinho

José Priante
Luiz Femando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi'

Eurfpedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

POT

PPS

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Alcione Athayde
Alzira Ewerton

Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo Santos (PFL)

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PSOB

PedoB

De Velasco
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

Darci Coelho

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Hélio Bicudo
José Genofno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Aldo Arantes

PUPSO/PSC
Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Coriolano Sales
Enio Bacci
Matheus Schmidt

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Jairo Cameiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
19. Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

2Q Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
39. Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
JairoAzi

Júlio César
Maluly Netto

Mauricio Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
Raul Belém

1 vaga

Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli
Paulo Uma (PFL)

Pedro Wilson

Antônio Joaquim
Cunha Uma (PSDB)

Edson Ezequiel

Alberico Filho (PRP)
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

I Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgnio

Ayres da Cunha (PFL)
FlávioArns

PT

POT

PSOB

PMOB

João Colaço (PSB)
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Corauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra

Eurfpedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wolney Queiroz

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

PUPSO/PSC
Augusto Farias (PPB)
Marquinho Chedid
Pedro Cahedo

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
VilmarRocha

Ana Júlia
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer {PFL)

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feij6
Salvador Zimbaldi

PedoB
Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria !vone do Espfrito Santo
Reunião: quartas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1Q Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
se Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB



Cidinha Campos
Sérgio Cameiro

2 vagas

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Sandro Mabel
1 vaga

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Carlos da Carbrás
CarlosMelles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PPB

PSOB

PMOB

PT

PPB

PSOB

POT

Antônio do Valle
DUso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Edson Soares
IIdemar Kusser

Júlio Reclecker
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/P)

PUPSO/PSC
Robson Tuma (PSL)Expedito Júnior

Cunha Uma
Nelson Otoch

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Roberto Valadão

PSB/PMN

Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo"
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pauclemey Avelino (PPB)
1Q Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vagas

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Nelson Otoch
Roberto França

Zulaiê Cobra

Eurico Miranda
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda
Valclenor Guedes

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

Teima de Souza (PT)

Chicão Brigido
Inácio Arruda (PedoB)

Marcos Uma
Teté Bezerra
Valdir Colatto

PMOB

Agnelo Queiroz (PedoB)
Nilton Baiano

Rubens Cosac

PMOB

PPB

PT

PSOB

Albéricof:i1ho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PedoB)
Wilson Branco

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneiro
Maria Valadão
Silvemani Santos

Elcíone Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata

Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

B. Sá (PSDB)
GilneyViana
José Machado

Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Samey Rlho
Vilson Sa~tini

POT
Sérgio Cameiro Itamar Serpa (PSDB)

PUPSO/PSC
Robson Tuma (PSL) Elton Rohnelt

PSB/PMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1Q. Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2Q Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3'º Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Ura
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha



PRP

Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPB)

Secretária: Anarnélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira - 10h
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

PPB

Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (S/P) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSOB

Anibal Gomes
Antônio do Valle

João Almeida
Paulo Ritzel

Pinheiro Landim
3 vagas

Antonio Feijão
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders
Luiz Carlos Hauly

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mellão Neto
João Mendes
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

José Augusto
José Coimbra (PTB). .

Anivaldo Vale
Márcio Reinaldo Moreira

Nan Souza
Roberto Campos

Rogério Silva
Waldir Dias

PT

PPB

PSOB

PMOB

PT
Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

POT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PUPSO/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

Celso Daniel
Conceição Tavares

Antônio Kandir
Mareio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Silvio Torres
Veda Crusius

i1 )

Basílio Villani
Delfim Netto
Flávio Derzi
Francisco Domelles
Paulo Mourão (PSDB)
Sérgio Naya

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)

Edinho Bez
Geddel Vieira Uma
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Pareianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-690016905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

Aldo Arantes

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Femando Torres
José de Abreu.. "

Osmânio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Jairo Cameiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PT

PMOB

Femando Gonçalves (PTB)
Ivandro Cunha Uma

José Luiz Clerot
Rita Camata

Simara Ellery

PCdoB

PSB/PMN

Vittorio Mediolli

Aldo Rebelo

Ricardo Heráclio

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Undberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Bíolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

Francisco Horta

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

por
Edson Silva Femando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PUPSO/PSC

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serraho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB



Ana Júlía
Chico Vigilante
José Genolno
Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
RobertCl Santos
Vittorio Mediolli

Veda Crusius

Abelardo Lupion
João Iensen

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
. 2vagas

PMOB

PUPSO/PSC

Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari
1 vaga

PT

PSOB

POT
Giovanni Queiroz
2 vagas

MaurIcio Campos
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Marquinho Chedid (PSD)

PedoB

Arlindo Chinaglía
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro FIoravante

José Carlos Sabóia

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgflio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - 10h
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1º" Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
2S! Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
39. Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Tltu~res Sup~ntes

PFUPTB
Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés üpnik
Murilo Pinheiro

Sérgio Miranda

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

EnioBacci
Eurlpedes Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
MussaDemes

Ney Lopes
Os6rio Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

POT

2 vagas

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros

PedoB

Jurandyr Paixão (PMDB)

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. IP)

PUPSO/PSC

José Chaves (S/P)

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Fernando Tarres (PSDB)
José Fortunati

PV
João Pizzolatt; (PPB) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria ünda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-6960/698916955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
19. Vice-Presidente: üma Netto (PFL)
29. Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
39. Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
Mauricio Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

BasDioVillani
Carlos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga'

Carlos Camurça
Fausto Martellp
Jos~ Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
. Edson Queiroz

Júlio Redecker
Marcos Medrado

Nelson Marquezelli (PTB)
PSOB

FIrmo de Castro



PS~/PMN '.

Bosco França '. José Carlos Sabóia
Secretária: Valda D. S. lobO
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Salá 15;'B',
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: FrancqMontbro(PSDB) ..
1!l. Vice-Presidente: ÁtilaUns (PFL)'
22. Vice-Presidente: Carlos Carcinal (PDn
32 Vice-Presidente: Haroldo Uma (PCdoB)

Tftum~ Sup~nms

PFUPTB

PUPSO/PSC

Zé Gomes da Rocha

POT

POT

Ricardo Heráclio

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch

André Puccinelli
Armando AbRio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darclsio Perondi
José Aldemir
UdiaQuinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezldio Pinheiro
FeuRosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Laura Carneiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romal Anfzio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSDB

PMDB

PSB/PMN

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Ayres da' Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto.

Chicão Brlgido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Lalre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Ushitaro Kamia

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PedoB

Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -lOh
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM(LlA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Mauri'Sérglo (PMDB).
22 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3º- Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Tftulares . Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto'
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Dumo Pisaneschi

Femàn'do Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira

. Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (pn

Vilmar Rocha
1 vaga

Álvaro Valle

Adão Pretto
Milton Mendes

Márcio Fortes
Marinha Raupp

Antonio Joaquim
Edson Silva

Adylson Motta
Jofran Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Airton Dipp
José MaurIcio

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

PT

PT

PPB

PSDB

PMOB

Adelson Ribeiro (PSDB)
Ary Kara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga

PUPSO/PSC

Carlos Cardinal
Renan Kurtz

Luiz Gushiken
Sandra Starling

De Velasco

Costa Ferreira
Cunha Bueno
Paulo Bauer
Pedro Valadares .

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Luciano Zica (pn
Sylvio Lopes

Aécio Neves
FeuRosa
Franco Montoro

Genésio Bernardino
José Thomaz NonO
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
ÁtilaUns .,
Ciro Nogueira
Fernando Gomes
Leur Lornanto

Elton Rohnelt

Airton Dipp
José MaurIcio



PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: MInam Maria Bragança Santos
Renião: quarta&-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSAO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAo E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12 Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (Pl)
32 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Thu~~ Sup~ge

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
SRvioAbreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

. Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

OIavio Rocha (PSDB)
RobertoPaulino

Ushitaro Kamia (PSB)
1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Mranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

Aro/de de Oliveira
Clâudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Femandes

José Santana de Vasconcellos
luis Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medns

1 vaga

Suplentes

PSOB

PMDB

PFUPTB

PDT
Wilson Braga
1 vaga

A/ceste Almeida
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rociigues
Theodorico Ferraço

PUPSDlPSC
Marcos Medrado (PPB)

PSBlPMN

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barboea Neto
Cartos Nelson
Darolsio Perondi
Henrique Ecilardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Fernando Lyra

ThuJares

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Jorge#ders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

PCcIoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -10h
local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-69871699017004/7007

COMISSAo DE VIAÇAO ETRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
32 Vice-Presidente: SimAo. Sessim(PPB)

José Pimentel

Femando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga

PDT

Inocêncio Oliveira Jair Siqueira
João MeIlAo Neto . Luiz Moreira
José Cartos Aleluia Manoel Castro
José Pimentel (Pl) Osvaldo Biolchi
Paulo Paim (PT) Sergio Barcellos
Paulo Rocha (Pl) 1 vaga

PMDB
Aytcn Xerez (PSDB) João Natal
MchelTemer Jorge Wilson
Sandro Mabel José Thomaz Nonô
Wilson Cunha (PFl) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
MgueIRossetto(Pl) Costa Ferreira
Valdomiro Meger lúciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wigberto Tartude 1 vaga

PSDB
Ildemar Kussler Almino Affonso
Mãrcia Marinho Tuga Angerami
Roberto F~ca Ubiratan Aguiar

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bémarclo
Maria Laura 1 vaga

Marta Suplicy

Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSD/PSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSBlPMN
Luiz Piauhylino (PSDB) Alexanci'e Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto lelis



Marinha Raupp
Mario Negromonte
Paulo Feij6

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo
José Genoíno
Paulo Delgado

PT

POT

Hélio Bicudo
José Fortunati

PUPSO/PSC
José Carlos Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
José Egydio Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB) José Chaves (S/P)

PedaB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Omar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSO) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
22 Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3º Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares SUplentes

PFUPTB

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

POT

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Femando Zuppo
Matheus Schmidt
Serafim Venzon

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

Maurício Campos
PUPSO/PSC

Airton Oipp
Matheus Schmidt

Expedito Júnior

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
29. Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3º Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSO)

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

PMOB

AntOnio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
. José Rocha

1 vaga

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Femando Lopes

Ceci Cunha
Leõnidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha üma
Homero Oguido

PT

POT

PPB

Odelmo Leão
Silvio Abreu

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Célia Mendes
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSOB)
PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

Armando Abnio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Suplentes

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

PMOB

PPB

Titulares

PSOB

Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Amaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

PFUPTB

Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Wemer Wanderer

Antônio, Feijão.
Amaldo Madeira
Nelson Otoch

I

AntOnio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro Welinton Fagundes

PUPSO/PSC

1 vaga



Alexandre Cardoso 1 vaga
Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE

POSS(VEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3195 Autor: Paulo Mourão
Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
19. Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3!l. Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Sup~nÚ6

PFUPTB

Titulares Suplentes

PFUPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Netn Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB
Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson Zaire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
José Unhares Edson Queiroz
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT
José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

PDT
Cidinha Campos Vicente André Gomes

PUPSD/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSB/PMN

PSB/PMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORARIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL
Proposição: REQ-2/95 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95
Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
19. Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCcloB)
2!l. Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDn
3!l. Vice-Presidente: Padre Roque (pn
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
4 vagas 4 vagas

PMDB
3 vagas 3 vagas

PPB
Arnaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1 vaga 1 vaga

PSDB
Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT
Carlos Santana João FassareJla
Padre Roque Pedro Wilson

PDT
Vicente André Gomes Severiano Alves

PLlPSD/PSC
Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB
Ricardo Gomyde Undberg Farias
Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 1"39, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Jl1nlor

Presidente: Manoel Castro (PFL)
19. Vice-Presidente: João MeJlão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Ayres da Cunha
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Anibal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
UrsicinQQueiroz

Chicã0 l3rjgido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

Basmo Villani·
Célia Mendes



Waldir Dias Jofran Frejat
PSOB

Elias Murad Rommel 'Feij6
Jovair Arantes Tuga Angerami

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
José Augusto Humberto Costa

POT

Serafim Venzon Itamar Serpa (PSDB)

PUPSO/PSC
Pedro Canedo José Egydío

PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo 11- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLITICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A.ATUALlZAÇÃO DO CODIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOEs NA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Araeely de Paula (PFL)
2l1. Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3lI. Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Coriolano Sales ~nio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PUPSO/PSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Checlid

PSB/PMN

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)

. 3º Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Tltula~ Suplentes

PFUPTB

Aécio Neves
Paulo Feij6
Zé Gerardo

José Carios Sabóia

Eurico Miranda
José Carios Lacerda

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner Salustiano

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Anfbal Gomes
Jorge Tadeu Muda/en

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

Adauto Pereira
Alceste Almeida

Antonio Joaquim Araújo
Carios da Carbrás

Hilário Coimbra
Mauro Fecury

1 vaga

PT

PDT

PPB

PMDB

Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

Femando Lyra

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Stariing

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carios Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Uma

Agnaldo Tim6teo
Efraim Morais (PFL)
Gerson Peres
Ricardo Izar
Silvemani Santos

Candinho Mattos
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Cipriano Correia

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brfgido
Marisa Serrano

Mauricio Requião
Tetê Bezerra

Wilson Branco

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Osvaldo Reis
Ricardo Izar

PMOB

PPB

PSOB
Jayme Santana

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio



Femando Diniz
Pedro Novais

Pinheiro Landim

Augusto Viveiros
Corauci Sobrinho

João Mendes
Manoel Castro

PMDB

Júlio Redecker
Marconi Perillo
VadãoGomes

PSDB
Femando Torres

Mário Fortes
Roberto Brant

Silvio Torres
PT

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo
PDT

Femando Lopes
Femando Zuppo

PUPSD/PSC
Eujácio Simões

PSB/PMN
Ubaldino Júnior

PCdoB

Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Paudemey Avelino

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Car10s Hauly
Yeda Crusius

Sérgio Guerra

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

Haroldo Uma Sérgio Miranda
Secretária: Mar1ene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 131C/135C
Ala Nova
Telefones: 318-7067f706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl!. 48-A, DE 1995,
QUE ACRESCENTA AO INCISO 11, DO ART. 192,
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A EXPRESSÃO
"RESSEGURO" APÓS A PALAVRA "SEGURO".
Proposição: Pec-48/96 Autor: Cunha Bueno e

Outros

Airton Dipp
Matheus SChmidt

Francisco Horta

Ayres da Cunha
José Borba
JoSé Carlos Vieira
Saulo Queiroz

Antônio do Valle
Homero Oguido
Lufs Roberto Ponte

Presidente: Ayres da Cunha (PFL)
12 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
22 Vice-Presidente: Luiz Car10s Hauly (PSDB)
3!l Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)

: Relator: Antônio do Valle (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

Pedro Canedo

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens' Cosac
Ubaldo Correa

~nio Bacci
Wolney Queiroz

Gonzaga Patriota

Alexandre Santos
Domingos Leonelli

Marinha Raupp
1vaga

Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
1vaga

PT

PDT

PSDB

PMDB

PCdoB

PSB/PMN

PUPSD/PSC
Marquinho Chedid

Femando Lopes
Matheus Schmidt

Car10s Santana
João Fassarella
José Fortunati

Jovair Arantes
Arthur VirgDio Neto
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Nilson Gibson

Alberto Goldman
Cássio Cunha Uma
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Lufs Roberto Ponte

Sérgio Miranda
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 - Salas 124-Al152-A 
Ala Nova
Telefones: 318-6874f7066fl067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SEssOEs, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEe-0175l96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3!l Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

PPB PPB

Francisco Domelles
João Pizzolatti

Enivaldo Ribeiro Cunha Bueno
Felipe Mendes Flávio Derzi

Célia Mendes
Dilceu Sperafico



Roberto Campos Ricardo Izar Ayrton Xerez
Firmo de Castro

PSOB Luiz Carlos Hauly
Herculano Anghinetti Antônio Kandir
Luiz Carlos Hauly Jayme Santana José Fortunati

PT José Pimentel
José Pimentel Luciano Zica Nedson Micheleti
Luiz Gushiken Tilden Santiago

POT
Cidinha Campos Vicente Andre Gomes Coriolano Sales

PUPSO/PSC Femando Lopes

Luiz Buaiz Marquinho Chedid
'PSB/PMN Francisco Horta

Femando Torres
Herculano Anghinetti

Márcio Fortes
PT

AnaJólia
Conceição Tavares

Paulo Bernardo

POT

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

PUPSO/PSC

Eujácio Simões
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-G/135-G
Ala Nova
Telefones: 318-7067fl06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA C~SA,
QUE VERSAM SOBRE MATERIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3!2. Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PedoB

Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Snvio Sousa da Silva
1..ocaI: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DA OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL n2 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Muda/en (PMDB)
2º Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
3!2. Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Benito Gama
Félix Mendonça
VilmarRocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Edinho Bez
Gonzaga Mota
José Thomaz Nonô
Jurandyr Paixão
Lufs Roberto Ponte
Silas Brasileiro

Anivaldo Vale
BasOioVillani
Francisco Domelles
José Janene
Valdomiro Meger

Antônio Kandir

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Upnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMOB
Antônio do Valle

Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

PPB
Cunha Bueno

Laprovita Vieira
Luciano Castro

Márcio Reinaldo MOreira
Roberto Campos

PSOB
Antônio Feijão

Sérgio Guerra

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém'

Dilso 8perafico
Jorge Tadeu Mudalen
.José Luiz Clerot
!

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma'
Valdomiro Meger
1 vaga

Danilo de Castro

PSB/PMN

Ricardo Heráclio

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
-Luiz Barbosa

PMOB
Femando Diniz
. Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Adylson Motta
Raimundo Santos

1 vaga
PSDB

Herculano Anghinetti



Jovair Arantes

Milton Mendes
Sanaa Starling

PT

Nelson Otoch

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Supriqy

PT

PDT

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

Humberto Costa

PUPSD/PSC
Francisco F!odrigues Roland Lavigne

Eurípedes Miranda

De Velasco

POT Antônio Joaquim
Fernando Lopes Eurípedes Mirandll

PUPSD/PSC

2 vagas

José Egydio

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretãrio: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo 11 Salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMlSsAo ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

N!! 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POLITICA NACIONAL
DE DROGAS E DAO OUTRAS PROVID~NCIAS

Proposição: PL nll.4.591J94 Autor: Senado Federal

Presidente: Laíre Rosado (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
2l!. Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
32 Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSO/PMN
Fernando Gabeira (p\f) Raquel Capiberibe

PCdoB

Undberg Farias 1 vaga

Secretãrio: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11-8a1as 131-C/135-C
Ala Nova
Te1efones:318-70651706617052

COMISSAO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇAO E
RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIAo,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇAO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júliq César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (FlMDB)

Titulares SUplentes

PFUPTB

Alexandre Ceranto
Femando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

Chicão Brígido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Laíre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

Antonio Jorge
Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Elias Murad
Sebastião MacIeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

PMOB

PPB

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

André Puccinelli
Luiz Femando (PSDB)

Nicias Ribeiro
3 vagas

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Barbosa

Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes

José Rocha
JoséTude
Júlio César
Roberto Pessoa

André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Arnon Bezerra
João Leão

Ivan Valente

Prl/IOB

PPB

PSOB

PT

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
Pedrinho Abrão

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Marconi/Perillo
MoacyrAndrade

2 vagas

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto



PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carlos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li-Saias 131-o/135/C
Ala Nova
Telefi>nes: 318-70671706617052

PSB/PMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Esp.-AnexoIl-8aas 131-o'13&C-Pav.~.
T~efi>nes:7063f7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDn
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Benito Gama Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Alberto Carlos Magno
José Tude Félix Mendonça
Manoel Castro Júlio César

PMOB

Albérico Filho Mauri Sérgio
LuIs Roberto Ponte Wilson Branco
Sandro Mabel 1 vaga

PPB

Célia Mendes Cleonâncio Fonseca
José Rezende Laura Cameiro
Maria Valadão 1 vaga

PSOB

José Anfbal Antônio Balhmann
Márcio Fones Roberto Brant

PT

Conceição Tavares Cados Santana
Miguel Rossetto . Jair Meneguelli

POT

Miro Teixeira Femando Zuppo

PUPSO/PSC

Ronivon Santiago Pedro Canedo

Domingos Dutra

Silvio Abreu

Augusto Farias

POT

PUPSO/PSC

José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9-A, DE 1995,
QUE "ACRESCENTA PARÃGRAFO ONICO AO

ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
ONCENTlVO AO TURISMO)

Proposição: PEe-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Presidente: Sandro MabeI (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PPB)
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Ciro Nogueira Carlos Alberto
Cláudio Cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMOB

José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo (PSDB) Roberto Balestra

PSDB
Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT
Femando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

POT
LeonelPavan José Maurfcio

PUPSO/PSC
Eujácio Simões 1 vaga

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

!

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - Salas 131-0/135-0 - Ala Nova
T~efi>ne: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
. SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO~

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 1~ DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-0155193 Autora: Cidinha Campos



Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

BLOCO PUPSO/PSC

Francisco Rodrigues

BLOCO PSB/PMN

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
Relator: Salomão Cruz (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SEssOEs, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND(GENAS)

Autor: Nlclas RibeiroProposição: PEe-0133192

Titulares Suplentes

PFUPTB
Alceste Almeida Átila Uns
Carlos da Carbrás Hilário Coimbra
Salomão Cruz João Ribeiro
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

PMOB
Antônio Brasil Luiz Fernando
Confúcio Moura Olávio Rocha
João Thomé Mestrinho Udson Bandeira

PPB
Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair BoIsonaro Carlos Camurça
Valdenor Guedes Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

PT
Domingos Dutra Ivan Valente '
GilneyViana Marta Suplicy .

POT
Antônio Joaquim Giovanni Queiroz

PUPSO/PSC
Elton Rohnelt Expedito Júnior

PSB/PMN
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

De Velasco

Haroldo Uma

Adelson Salvador

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Ezrdio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz (PFL)

Magno Bacelar (S/P)
Renan Kurtz

PT

POT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

PMOB

PCcIoB

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Beto LéUs

Aldo Arantes

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Secretária: Ângela Mancuso
local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - AJa
Nciva
Telefones: 318-6874n052

Secretária: Edla Calheiros
local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B- AJa Nova
Telefones: 318-7066n067



Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

Pl/PSD/PSC

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SEssOEs, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~ 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIG0167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E PREVa RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A N(VEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNIC(PIOS
PARA fJIANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Proposição: PEe-0169/93 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ul"$icino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Cartos Mosconi (PSDB)
3!!. Vice-Presidente: Fernando Gomes (PMDB)
Relator: Darcfsio Perondi (PMDB)

Titulares SUplentes

PFUPTB

PCdoB
Agnelo.Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Manene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11-Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃo N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro
Presidénte: Deputado Cartos Alberto (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
3!!. Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (PT)
Relatora: Deputada Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Ubaldino Júnior
PSB/PMN

Alexandre Cardoso

Canos Alberto Hugo Lagranha
Canos da Carbrás Jaime Fernandes
Eliseu Moura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa

PMOB
Elcione Barbalho Cássio Cunha Uma
Olávio Rocha (PSDB) Euler Ribeiro
Paulo Titan 1 vaga

PPB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgflio Roberto França

PT
Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

POT
Wolney Queiroz Wilson Braga

PUPSO/PSC
Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

PSB/PMN

Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Loc.al: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me-
z[).nin~)

T·ó,I,.ó)ron)~~: ~3'i!3 7066/7067

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madeira

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anibal Gomes
3 vagas

Alexandre Ceranto
Dumo Pisaneschi

Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

PT

PDT

PPB

PSOB

PMOB
Armando Abmo
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Adylson Motta
Jorran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ayres da Cunha
Canos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Canos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira



Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu Luiz Mainardi

PlJ..pSO/PSC Marcelo Deda
De Velasco José Egyao Milton Mendes

PSB/PMN

Marconi Perillo
Nelson Marchezan

Renato Johnsson
Ricardo Izar

Roberto Balestra

Antônio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
João Iensen

Leur Lomanto
Philemon Rodrigues

1 vaga

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSDB)
Marcos Uma

2 vagas

Ayrton Xerez
Danilo de Castro

Eduardo Mascarenhas
Edson Soares

Nedson Micheleti
Pedro Wilson·

PT

POT

PPB

PSOB

PMOB

Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jair Siqueira
Jairo Carneiro
Mauricio Najar
Vicente Cascione

Almino Affonso
lldemar Kussler
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131
Cl135-C- Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL .

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA

ESmUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Proposição: PEC-96192 Autor: Hélio Bicudo

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Roberto Valaclão (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Vago
3º- Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator. Jairo Carneiro (PFL)

Titu~res Sup~ntes

PFUPTB

Costa Ferreira
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Júlio Redecker
Marcos Medrado

Rogério Silva

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PPB

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira

. Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 vagas

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº-46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEC-46/91 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
2!!. Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator. Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PT

POT

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson GaslJarini (PSDB)

PSDB

Gonzaga Patriota

PBdoB

Adelson Salvador ~nio Bacci
Silvio Abreu

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Ricardo Gomyde

Secretária: Ângela Mancuso

Undberg Farias
De Velasco

PUPSO/PSC

Francisco Rodrigues



PedoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- Salas 131-G/135-G - Ala Nova
Telefones: 318-7067fl066l7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl!.188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 79- AO ARTIGO 8º- DO

ATO. DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEc-188194 Autor: zalre Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
1º Vice-Presidente: Roberto VaJadão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Darci Coelho Jonival Lucas
Francisco Diógenes José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMOB
AryKara RitaCarnata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB
Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair BoIsonaro Arnaldo Faria de Sã
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSOB
Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT
Gilney Viana Inâcio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

POT
Eurfpedes Miranda Silvio Abreu

PUPSO/PSC
Eujãcio Simões Expedito Júnior

José Carlos Sabóia

PSB/PMN

Gonzaga Patriota

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,
DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVID~NCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".

Proposição: PEc-33/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
1º Vice-Presidente: Fãtima Pelaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Augusto Viveiros Álvaro Gaudêncio Neto
César Bandeira DuOio Pisaneschi
Jair Siqueira Fernando Gonçalves
Jair Soares José Carlos Vieira
Laura Carneiro Manoel Castro
Roberto Jefferson Roberto Fontes
Vicente Cascione Vic Pires Franco

PMDB

Euler Ribeiro Anfbal Gomes
José Aldemir Darcfsio Perondi
UdiaQuinan Henrique Eduardo Alves
Marisa Serrano Mauri Sérgio
Remi Trinta Olavo Calheiros
RitaCarnata Wilson Cignachi

PSOB
Eduardo Mascarenhas Carlos Mosconi
Marcia Marinho Arnaldo Madeira
Pimentel Gomes Feu Rosa
Romel Anfzio (PPB) Osmânio Pereira

PPB
Arnaldo Faria de Sã Célia Mendes
Laprovita Vieira Pedro Valadares
Mãrio Cavallazzi Valdenor Guedes
Prisco Viana 2 vagas
Renato Johnsson

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

POT
Eurfpedes Miranda Cidinha Campos

.1 vaga 1 vaga
PUPSO/PSC

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: SOvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11-Salas 131-e/135-G- Ala
Nova
Telefones: 318-7061fl06517052

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso .

Jandira Feghali

PSB/PMN

PedoB

Pedro Canedo

Ubaldino Júnior

Agnelo Queiroz



Secretária: Brunilcle Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo I!-Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066f106717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9.163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO Nº-1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"

Teima de Souza

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

POT

PUPSO/PSC

PSB/PMN

PCdoB

Sandra Starling

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Proposição: PEC-163/95 Autor: Poder ExecutIvo
Presidente: Pedro Novais (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Secretária: Rejane S. Marques _
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo 11- Salas 131-C1135-C - Ala
Nova
Telefones: 318-7061f106517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 4O.(QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº- 2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

ProposIção: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães
Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
22 Vice-Presidente: B. Sá (PSDB)
3S Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Sup~ntes

PFUPTB

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
B. Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB) .

PT

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Os6rio Adriano
Rodrigues Palma

PMOB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Marcia Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

PSOB

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

PT

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Uma

VilmarRocha

AnfbaJ Gomes
EdinhoBez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

Alzira Ewerton
Pauderney Avelino

Silvernani Santos
1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

Inácio Arruda

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 vaga

PMOB

PPB

Sérgio Miranda

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Uma

2 vagas

Padre Roque
Paulo Bernardo

João Fassatella Hélio Bicudo
José Machado Milton Temer

Marcelo Déda
Sandra Starling



PSB/PMN

José Carlos Sabóia Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo II-Salas 131-C/i35-C
Ala Nova
Telefone: 31B-7067/7066f1052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DÁ NOVA REDAÇAO AO CAPUT DO
ART. 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEC-25/95 Autor: Sevlrlno Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
19. Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
2!l Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
3!l Vice-Presidente: Maria Valaclão (PPB)
Relator: Armando Abnio (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PPB

PMOB

Dolares Nunes (PSDB)
Laura Carneiro

Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Carlos Nelson
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

ZilaBezerra
1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

1 vaga

PT

PPB

PSOB

PMOB

PFUPTB
Hugo Rodrigues da Cunha
João MeJlão Neto
Paulo Gowea
Philemon Rodrig':les
Régis de Oliveira
Salomão Cruz
Vicente Cascione

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO~ 173/95, QUE

MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS

DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO.

Proposição: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João MeJlão Neto (PFL)
1!l Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!l Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

~njoBacci

Expedito Júnior

Gonzaga Mota
José Aldemir
UdiaQuinan

Francisco Diogenes
lbere Ferreira
Jonival Lucas
Luis Barbosa

POT

PUPSO/PSC
Coriolano Sales

Eujácio Simões

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti

Augusto Farias
Célia Mendes
Maria Valaclão

Armando Abnio
Edinho Bez
Nilton Baiano

Márcia Marinho Marcelo Deda
Osmãnio Ferreira Maria Laura

Teima de Souza

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Serafim Venzon

PT

POT

PUPSO/PSC

Ana Júlia
Padre Roque

Giovanni Queiroz

Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante
POT

Matheus Schmidt Eurlpedes Miranda
Silvio Abreu José MaUrfcio

PSB/PMN
Alrxandre Cardos.o Nilson Gibson

Pl/PSO/PSC
Luiz Buaiz

PSB/PMN
Pedro Canedo Expedito Júni~i

PCdoB
Roland Lavigne

Raquel Capiberibe Adelson Salvador Agnelo Queiroz Aldo Arantes



COMISSÃO ESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 4ll. DO

ART. 18 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
1!l. Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator. Antônio Geraldo (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL
. DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃo N2
41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO

PARÁGRAFO 4ll. DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE

A CRIAÇÃO DE MUNIC(PIOS NA ÉPOCA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLICAÇÃO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEC-41191 Autor:
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
1Q. Vice-Presidente: Oscar GolJoni (PMDB)"
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator. Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimblà
Luiz Barbosa
Mauro Lopes ,
Mussa Demes

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Suplentes

PFUPTB
Carlos Melles

Hugo Rodrigues da Cunha
José Tude

Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Severino Cavalcanti
Wilson Cunha

PMOB
Ivandro Cunha Uma

Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

PSOB
Arthur VirgRio

Eduardo Barbosa
Jayme Santana
Roberto Santos

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luis Barbosa (PPB)
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brlgido
Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

FlSimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha .

PMOB
Ivandro Cunha Uma

Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

PPB

Celso Daniel Chico Ferramenta
João Paulo João Coser
Luiz Mainardi João Fassarella

por
Coriolano sales Renan Kurtz
Edson Ezequiel 1 vaga

PL/PSO/PSC

Eujácio Simões 1 vaga

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

PCdoB
Agnelo Queiroz Janclira Feghali

PUPSO/PSC

PT

POT

1 vaga

Sérgio Guerra

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

Arthur Virgllio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque
PSOB

PSB/PMN

Antônio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Coriolano sales
Edson Ezequiel

Eujácio Simões

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

BasOio Villani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Ubaldino Júnior

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

PT

PPB
BasOio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer



PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira.Feghali

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 S. 131-0/135-0
Telefones: 318-7065fl061n052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDIGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

. DESTE PROCESSO

Benedito Guimarães (PPB)'
Carlos Airton (PPB)
Gilney Viana (PT)
Sebastião Madeira (PSDB)
Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Samey Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 131-0
-AfaNava
Telefones: 318-7066fl06517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carfos Alberto (PFL)
Albérico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (P8DB)
Ivo Mainardi (PMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Fernando Ferro (pn
Aroldo Cedraz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)
Secretário: José Maria Aguiar de castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- Salas 131
CI135-C - Ala Nova

. Telefones: 318-7065fl061



Subsecretaria de Edições Técnicas do Sena~o Federal

COMPACT Ol5K

CD/ROM

- Nonnas jurídicas d~ hierarquia superior (leis. decretos, decretos-Ieis etc.) com~ no Banco de
Dados -NJUT - Normas Jurfdlcas-, de fonna referencial contendo texto i~ral da Constituição,
disponível no Sistema ele InfonnaçAo do Congresso Nacional - SICON. 'do Prodasen.

- O acervo inclui. além de 3.988 documentos anteriores 819<46, dados infonnativos da legislação
posterior àquele ano provenientes das seguintes fontes:

- Diário OfIciai da União (8 partir de 1808)

-Diário OFiciai da União (acervo micrográfico do período 193011954)

- Diário do Congresso I - Câmara (8 partir de 1888)

- Diário do Congresso 11- Senado (a partir de 1888)

- Diário da Justiça (8 partir de 1925)

- Trimestralmente será editada uma nova versão do CO-ROM NJUT com dados atualizados.

- O pedido deverá ser acompanhado de depósito bancário a ser realizado na Caixa Econômica
Federal em nome da FUNDASEN. ag~ncia 0005. operação 006, conta n- 950.056-8.

Valor unitário: R$ 65,00
Despesas postais: R$ 5,00



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (RS 10,00)
Euclides da Cunha.
Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os SertOes.

CONSTITUIÇÃO DE 1288 (aS 5,00)
Edição atualizada em 1995 cootmcb as Fmeodas Coostituciooais e as FmaOOas Coostituciooais de

Revisifo.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL I CONSTITUITION
OF mE FEDERATlVE REPUBLIC OF BRAZIL (RS 5,00)

Tradução para o francês de Jacques Villemain e Jean-François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal) da edição atualizada em 1994, cootendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constituci
mais de Revisão.

Tradução para o inglês de Istvan Vajda, Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres e 'Vcmira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, daedição atualizadaem 1994, conte:ndoas Emendas
Coostituciooais e as Ememas Coostitucionais de Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 5,00)
Edição de 1995.
Lei nO 8.069 e as alterações da Lei nO 8.242 e Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 (RS 3,00)
Edição de 1994.
Comentários à lei n° 8.713/93 e informações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGE·NISTA (RS 5,00)
Edição de 1993.
Coletânea de textos jurícicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

LICITAÇÕES, CONCESSÕESE PERMISSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA (RS5,OO)
Edição de 1995. ,
Leis 8.666193, 8.883194, 8.987195, texto da Constituição federal sobre matéria e Legislação

Call1lememlr.
RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (RS 45,00 a coleçlo)

Edição de 1994.
Série com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURíDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR (R$ 5,00)

Edição de 1995.
Dispõe sobre o regimejurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das

fundações públicas federais e Legislação Complementar.

PedidOl à
Subsecretaria de Ediçlel Tknicu - Senado FederaL Praça dos 'Iifil Poderes, Via N-2, Unidade de
Apoio m. CU 70165-900. BrasOia-DF. Telefones: (061) 311-4258 e 311-7333. 'Thlex: (061) 1357



~ A

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31.00

Porte do Correio R$ 96.60

Assinatura c/porte R$ 127.60 (cada)

Valor do m1mero avulso R$ 0.30

Os pedidos devemseracompanhados de cheque pagável emBrasília, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa EconômicaFederal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corre~tenO 920001-2 e10u pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

"CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDIÇÃO DE HOJE: 224 PÁGINAS


