
República Federativa do Brasil

, A

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ANO LI - N° 038 QUARTA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 1996 BRASíLIA - DF



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Biênio 1995/96)

PRESIDENTE: Luís EDUARDO - PFL-BA

1Q VICE-PRESIDENTE: RONALDO PERIM - PMDB-MG

2Q VICE-PRESIDENTE: BETO MANSUR - PPB-SP

1Q SECRETÁRIO: WILSON CAMPOS - PSDB-PE

2Q SECRETÁRIO: LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG

;JQ SECRETÁRIO: BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF

4Q SECRETÁRIO: JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI

19. SUPLENTE DE SECRETÁRIO: ROBSON TUMA - PSL-SP

2Q SUPLENTE DE SECRETÁRIO: VANESSA FELIPPE - P80B-RJ

3JJ. SUPLENTE DE SECRETÁRIO: LUIZ PIAUHYLINO - P8DB-PE

49. SUPLENTE DE SECRETÁRIO: WILSON BRAGA - PDT-PB



CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1 - ATA DA 121'- SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 21. SESSÃO LEGISLA·
TIVA, DA 5()D. LEGISLATURA, EM 5 DE MARÇO
DE 1996

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da Ata da ses

são anterior
111 - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

Nº 107/96 - Do Senhor Senador José Sar
ney, Presidente do Senado Federal, solicitando a
indicação dos membros dessa Casa do Congres
so Nacional que deverão integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação. 05647

N2 113196 - Da Senhora Deputada Sandra
Starling, indicando o Deputado Jaques Wagner
como Vice-Llder da Bancada do Partido dos Tra-
balhadores............................................................. 05648

Nº- 12/96 - Do Senhor Deputado Antônio
Joaquim, comunicando seu afastamento, a partir
de 5-3-96, para assumir a Secretaria de Estado
de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso. ..... 05648

IV - Pequeno Expediente
NILSON GIBSON - Ineficácia da área de

fiscalização do Banco Central. Autonomia e
transparência elas ações da instituição. 05650

LAEL VARELLA - Publicação de Iivro-re
portagem organizado pela Comissão de Estudos
Agrários da Tradição, Famllia e Propriedade, inti
tulado Reportagem da TFP revela a verdade in
teira - Reforma Agrária semeia assentamentos -
Assentados colhem miséria e desolação. 05650

GONZAGA PATRIOTA - Artigo "A nova Lei
da Educação", do Senador Darcy Ribeiro, publi
cado no Jornal do Commerclo, de Recife, Esta-
do de Pernambuco. 05651

JOSÉ GENOÍNO - Artigo "A crise no Con
gresso", de autoria do orador, publicado no jomal
O Globo. 05654

DOMINGOS DUTRA (Pela ordem) - Anún
cio de realização, por Deputados do Partido dos
Trabalhadores, de vigília no plenário da Câmara
dos Deputados em solidariedade aos líderes dos
trabalhadores rurais semterra presos em São
Paulo.... 05655

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Aviso ao
Plenário sobre realização de sessão do Congres-

so Nacional, h0je, às 19 horas, para apreciação
de medidas provisórias... 05655

JOÃO MENDES - Transcurso do 431º- ani-
versário de fundação do Municfpio do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro. 05657

BETO LELlS - Votos de pesar pelo faleci-
mento dos membros da banda musical Mamonas
Assassinas.. 05658

SÉRGIO MIRANDA - Depoimento do Pre
sidente do Banco Central, Gustavo Loyola, em
Comissões da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal. Ineficiência do Banco Central
como agente fiscalizador do setor financeiro. Re
levância da assunção, pelo Poder Legislativo,
das prerrogativas constitucionais com a instaura
ção de Comissão Parlamentar de Inquérito para
apuração de irregularidades no sistema financei-
ro nacional. . 05659

JOSÉ FRITSCH - Fatores condicionantes
da redução da safra agrfcola 95/96. Vigflia de
Parlamentares no plenário da Câmara dos Depu
tados em protesto contra a prisão de lideranças
do movimento dos sem-terra, ocorrida no Estado
de São Paulo. 05659

EXPEDITO JÚNIOR - Bloqueio, por cami
nhoneiros, de trechos da BR-364, em protesto
contra as suas precárias condições de trafegabili
dade. Repúdio à inércia do Governo do Estado
de Rondônia ante ao estado de abandono da ro
dovia. Providências do Governo Federal para sua
restauração. 05661

ELlSEU RESENDE - Destinação de parce
la de recursos incidentes sobre importação e cir
culação de petróleo e seus derivados, bem como
sobre as prestações de serviços de transportes
rodoviários, para restauração, conservação e se-
gurança das rodovias brasileiras........................... 05661

PAES LANDIM - Atendimento, pelo Presi
dente da Fundação Nacional da Ação, Dr. Ed
mundo Juarez, de reivindicações do orador para
exame da problemática do abastecimento de
água potável na cidade de São Raimundo Nona
to, Estado do PiauL Pedido ao presidente do ór
gão de recuperação do precário sistema de abas
tecimento de água potável no Municfpio de São
João do PiauL 05662

JORGE TADEU MUDALEN - Homenagem
póstuma à banda musical Mamonas Assassinas. 05663



05642 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1996

MARCELO DEDA - Utilização da Teleco- SANDRO MABEL - Manutenção do siste-
municações de Sergipe SA - TELEGIPE, para ma de contribuição compulsória para o assegura-
fins eleitorais.......................................................... 05665 mento da continuidade da qualidade e seriedade

MAURI SÉRGIO - Preocupação com os da formação profissional e da assistência social
destinos do oeste brasileiro. Importância da cria- prestadas pelos serviços sociais autônomos -
ção do Merconorte para os setores produtivos do Senac, Sesc, Senai, Sesi, Senar, Senat e Sest. ... 05675
Centro-Oeste e Norte brasileiros e integração co- JOSÉ CARLOS LACERDA - Ocorrência de
mercial da América do Sul.................................... 05666 epidemia de leptospirose no Estado do Rio de Ja-

DOMINGOS DUTRA - Anúncio de vigflia neiro. Agilização, pela Prefeitura Municipal do Rio
no plenário da Câmara dos Deputados pelo nú- de Janeiro, da drenagem das águas empoçadas
c1eo agrário do Partido dos Trabalhadores - PT, e retirada de lama e lixo acumulados nas áreas
em solidariedade às lideranças dos sem-terra. .... 05667 atingidas por enchentes para combate.à doença. 05677

JOÃO COSER - Projeto de decreto legisla- FERNANDO ZUPPO - Retenção, pelo Go-
tivo de revogação dos critérios adotados pela Re- vemo Federal, de recursos orçamentários desti-
ceita Federal pela cobrança do Imposto Territorial nados a programas de apoio à infância e à ado-
Rural - ITR. 05668 lescência. 05678

PEDRO VALADARES - Artigo "Jornalista NELSON MARQUEZELLI-Credenciamen-
ameaçado de morte é perseguido pela polfcia", to, pelos Ministérios, dos funcionários indicados
publicado no jornal Ação Popular. Providências pelos Parlamentares para acompanhamento de
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara reivindicações de Prefeitos e Governadores. 05678
dos Deputados sobre o fato. 05669 ARNALDO FARIA DE SÁ - Otrcio da Asso-

CECI CUNHA - Excelência dos serviços da ciação Jordanense de Aposentados e Pensionis-
Fundação de Amparo ao Menor - FUNDANOR, tas, das cidades de Campos do Jordão, Santo
em Palmeira dos Indios, Estado de Alagoas. ....... 05670 Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaf, Esta-

WILSON CIGNACHI _ Desburocratização do de São Paulo, sobre constituição e fiscaliza-
das regras de funcionamento das pequenas e mi- ção da previdência privada.................................... 05679
croempresas. 05671 PAULO FEIJ6 - Responsabilidade dos

JAIR BOLSONARO _ Manifestação de Prefeitos e Vereadores eleitos em 1996 na capa-
contrariedade à pretendida reforma da Previdên- citação dos Municfpios para enfrentamento dos
cia proposta pelo Governo Federal. 05671 problemas da virada do século.............................. 05679

PAULO PAIM -Artigo "Quem tem o que te- FRANCISCO SILVA - Omissão das autori-
mer', de autoria do jornalista Jânio de Freitas, dades govemamentais ante o aumento do consu-
publicado no jornal Folha de S. Paulo. Docu- mo de drogas por crianças e jovens brasileiros.
mento "Reforma da Previdência e Fundo de Pen- Repúdio à proposta de liberação do uso de dro-
são", de José Carlos Alonso, representante dos gas no Pafs. Reportagens sobre o assunto. 05680
empregados da Caixa Econômica Federal. Ino- LUIZ CARLOS HAULY - Artigo "Resgate
portunidade da apreciação da reforma da Previ- coletivo", do jomalista Joelmir Betting, publicado
dência. 05672 no jomal Folha de S. Paulo. 05687

ADÃO PRETIO - Visita de comitiva com- CHICÃO BRfGIDO - Prática de trabalho
posta por membros do Partido dos Trabalhadores escravo no Estado do Acre. 05688
e Ifderes sindicais a agricultores presos em Presi- CANDINHO MATTOS - Ampliação e
dente Prudente, Estado de São Paulo. Associa- modernização dos serviços de telefonia da Te-
ção do orador à vigflia de Parlamentares no ple- lecomunicações do Rio de Janeiro SA - TE-
nário em protesto contra a arbitrariedade. 05674 LERJ. 05690

CIRO NOGUEIRA - Defesa do instituto da ALBÉRICO CORDEIRO - Reiteração de
reeleição de Presidente da República, Govema- polftica para o Programa Nacional do Álcool -
dores e Prefeitos. 05674 PROÁLCOOL. 05691

ADYLSON MOTTA - Anúncio de apresen- SERAFIM VENZON - Reflexões sobre o
tação de projeto de resolução sobre criação de tema da Campanha da Fraternidade de 1996 -
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada à "Fraternidade e Polftica. Justiça e Paz se Abraça-
apuração de irregularidades cometidas pelo Ban- rão". Contrariedade à manutenção de privilégios
co Central. ! 05675 na reforma previdenciária. 05692

CONFÚCIO MOURA - Desempenho do Dr. MARTA SUPLlCY - Resultados positivos
Edmundo Juarez à frente da Fundação Nacional da Campanha da Fundação Abrinq contra a mão-
de Saúde - FNS. 05675 de-obra infantil. 05692



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6
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Distrito Federal, eo porto de Ilhéus, Estado da cial.. ..
Bahia...................................................................... 05695 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
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e Justiça e de Redação da decisão da Presidên-
ção, pelo Congresso Nacional, do Orçamento cia sobre a questão de ordem formulada pelo
Geral da União de 1996. Exortação aos Parla- orador .
mentares para o debate e reavaliação do Plano PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Discussão,
Plurianual- PPA, de 1996 a 1999. 05699 em primeiro turno, da Proposta de Emenda à

SILAS BRASILEIRO - Defesa da indústria Constituição nQ 33-C, de 1995, que modifica o
nacional e sua importância na geração de empre- sistema de previdência social, estabelece normas
gos. Razões da desproporcionalidade existente d'çã d' t "dê'e transl o e a ou ras provI nClas .
entre o crescimento da atividade econômica e a PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de
oferta de emprego. Relevância da presença do requerimento de adiamento, por duas sessões, da
Estado na montagem de estratégias ofensivas à discussão da Proposta de Emenda à Constituição
competição dos produtos brasileiros no mercado nQ 33, de 1995, acerca da reforma da Previdência
extemo. 05703 Soei Ia .

CARLOS SANTANA (Pela ordem) -Incon- MIRO TEIXEIRA (Pela ordem)' - Justificati-
formidade com as demissões de trabalhadores va do requerimento de adiamento da discussão
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. ......... 05707 da matéria em razão do depoimento do Sr. Gus-

JOVAIR ARANTES (Pela ordem) - Urgente tavo Loyola, Presidente do Banco Central do Bra-
correção da distorção salarial entre servidores da sil, no Senado FederaL ..
Câmara dos Deputados e do Senado Federal...... 05708 Usaram da palavra pela ordem, para orien-

PRESIDENTE (Wilson Braga) - Resposta tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa-
ao Deputado Jovair Arantes. 05709 dos ARTHUR VIRGfUO, MARCELO DEDA,

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) -In- SÉRGIO MIRANDA, ALEXANDRE CARDOSO,
dícios de irregularidades no gerenciamento dos re- ERALDO TRINDADE, GEDDEL VIEIRA UMA,
cursos do salário-educação destinados ao Estado EFRAIM MORAIS, LUIZ CARLOS SANTOS,
do Rio de Janeiro. Pedido ao Mnistério da Educa- MIRO TEIXEIRA, MARCELO DÉDA, ALEXAN-
ção de auditorias realizadas nos estabelecimentos DRE CARDOSO, SÉRGIO MIRANDA, AYRTON
de ensino com as respectivas conclusões............... 05709 XEREZ ..
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PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Rejeitado PRESIDENTE (luis Eduardo) - Encerra-
o requerimento........................................................ 05718 mento da votação. Proclamação do resultado da

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Solicita- verificação de votação. Rejeição do requerimento... 05721
ção de verificação de votação. 05718 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem, para orien- de voto, o Sr. Deputado JOSÉ GENOfNO. 05726
tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa- Usaram da palavra, para discussão da ma-
dos MIRO TEIXEIRA, HAROLDO UMA, MARCE- téria, os Srs. Deputados ALDO REBELO,
LO DÉDA, ALEXANDRE CARDOSO, MARCELO EDUARDO MASCARENHAS, ALDO ARANTES. 05726
DÉDA, SÉRGIO CARNEIRO, SÉRGIO MIRAN- Usou da palavra pela ordem, para registro
DA, ERALDO TRINDADE, AYRTON XEREZ, de voto, o Sr. Deputado FIRMO DE CASTRO...... 05728
EFRAIM MORAIS, GEDDEL VIEIRA UMA, Usaram da palavrá, para discussão da maté-
EFRAIM r.AORAIS, MARCELO DÉDA, AYRTON ria, os Srs. Deputados ARTHUR VIRGfLlO, HA-
XEREZ, ERALDO TRINDADE, EFRAIM MO- ROLDO LIMA, GERSON PERES, JANDlRA FEG-
RAIS, AIRTON XEREZ, SÉRGIQ CARNEIRO, HAU LUIZ CARLOS HAULY NILSON GIBSON.... 05728
MARCELO DÉDA, INOC~NCIO OLIVEIRA, ' Á ' .
GEDDEL VIEIRA LIMA, ERALDO TRINDADE, IN CIO ARRUDA (Pela ordem) - Pedido
MARCELO DÉDA INOCÊNCIO OUVEIRA de suspensão da sessão.... 05738
GEDDEL VIEIRA LIMA ERALDO TRINDADE' PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta
AYRTON XEREZ, INOC~NCIO OLIVEIRA. .........' 05718 ao Deputado Inácio Arruda.................................... 05738

Usou da palavra pela ordem para retifica- JOSÉ PINOTTI (Pela ordem) - Inexpressi-
ção de voto, o Sr. Deputado MAX ROSENMANN 05720 va presença de Deputados em plenário................ 05738

Usou da palavra pela ordem, para registro de PRESIDENTE, (Ro,naldo Perim) - Resposta
voto, o Sr. Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO. 05720 ao Deputado José PInOttl. 05738

Usou da palavra pela ordem, para orienta- PAULO PAIM (Pela ordem) - Conveniência
ção da respectiva bancada, o Sr. Deputado GED- da suspensão da sessão. 05739
DEL VIEIRA LIMA. 05720 SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) - Ques-

Usou da palavra pela ordem, para retifica- tão de o~em sobre inexistência de quorum para
ção de voto, o Sr. Deputado Lu61ANO ZICA. ...... 05720 prossegUimento da sessão.................................... 05739

Usou da palavra pela ordem, para orienta- PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta
ção da bancada, o Sr. MARCELO D~DA. 05720 ao Deputado Sérgio Carneiro. 05739

Usou da palavra pela ordem, para retifica- ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) - Con-
ção de voto, o Sr. Deputado HERÁCLITO FOR- veniência do prosseguimento da discussão da
TES. . 05720 matéria. 05739

Usaram da palavra pela ordem, para orien- SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) - Escla-
tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa- recimento sobre a realização da sessão do Con-
dos INOC~NCIO OLIVEIRA, ERALDO TRINDA- gresso Nacional marcada para ás 19 horas. ........ 05740
DE, AYRTON XERES :...................... 05720 PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Cancela-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- menta da sessão do Congresso Nacional marca-
do MARCELO DÉDA............................................. 05720 da para ás 19 horas............................................... 05740

MIRO TEIXEIRA - Questão de ordem so- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
bre quorum necessário para votação da matéria do ROBSON TUMA............................................... 05741
constante da pauta. 05721 Usaram da palavra, para discussão da ma-

PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Resposta téria, os Srs. Deputados ARNALDO MADEIRA,
ao Deputado Miro Teixeira. 05721 MIRO TEIXEIRA. 05742

Usaram da palavra pela ordem, para orien- SANDRA STARLlNG (Como Llder) - Con-
tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa- trariedade à proposta de reforma da Previdência
dos MARCELO DÉDA, JOSÉ CARLOS SABÓIA, Social. 05745
SÉRGIO MIRANDA, SÉRGIO CARNEIRO, MA- Apresentaram proposições os Srs. Deputa-
RIA ELVIRA, SÉRGIO CARNEIRO, INOC~NCIO dos GONZAGA PATRIOTA, JOSÉ CARLOS LA-
OLIVEIRA, GONZAGA PATRIOTA....................... 05721 CERDA, PAULO GOUVEA, FERNANDO ZUP-

,Usou da palavra pela ordem, para retificação PO, MALULY NETO, JOÃO COSER, MENDON-
de voto, o Sr. Deputado RICARDO HERACUO. ..... 05721 ÇA FILHO, NEWTON CARDOSO, DufLlO PISA-

Usaram da palavra pela ordem, para oríen- NESCHI E OUTROS, RICARDO GOMYDE,
tação das respectivas bancadas, os Srs. Deputa- JOSÉ FRITSCH, GERVÁSIO OLIVEIRA, VAL-
dos MARCELO DÉDA, AYRTON XEREZ, ERAL- DEMAR COSTA NETO, AGNALDO TIMÓTEO E
DO TRINDADE. 05721 ODELMO LEÃO, MARISA SERRANO, LEONEL
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PAVAN, FEU ROSA E OUTROS, ROMEL ANr- NQs 3 a 5/96, da Primeira Secretaria, refe-
ZIO, WELlNTON FAGUNDES, JOSÉ CHAVES, rentes a credenciamentos de entidades de clas-
WIGBERTO TARTUCE E OUTROS, EXPEDITO se. 05755
JÚNIOR.................................................................. 05746 4 _ REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

VII - Encerramento NQs 1.376 a 1.379/96, com pareceres e despa-
2 -ATOS DO PRESIDENTE chos. 05755
a) Exoneração: Fábio Rogério Nóbrega Ri-

beiro. 05753 COMISSÕES
b) Dispensa: Anci'ea Maura Versiani Miranda. 05753 5 - ATAS DAS COMISSÕES
c) Nomeação (Tomar sem efeito): Francis- a) Comissão Especial destinada a proferir

co da Silva Cardozo. 05754 parecer à PEC nQ. 175-A, de 1995, que "altera o
d) Nomeação: Fábio Rogé.rio Nóbrega Ri- Capftulo do Sistema Tributário Nacional."............. 05761

beiro, Volmar Renê Alves Dornelles. 05754 b) Comissão Parlamentar de Inquérito des-
e) Designação por acesso: Manoel Araújo tinada a investigar a situação dos bingos no Bra-

Femandes.............................................................. 05754 sil: Relatório Final (OHcio nQ.196, de 13-12-95).... 05775
f) Designação: Francisco da Silva Cardozo, 6 - MESA

Ruth Oliveira Lopes. 05754 7 - UDERES E VICE·UDERES
3 - PORTARIA 8 - COMISSÕES

Ata da 12ªSessão, em 5 de março de 1996
Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente; Benedi

to Domingos, 3S2 Secretário; Wilson Braga, 4Jl Suplente de Secretário.

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO-
RES:

Lufs Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Leopoldo l:3essone
Benedito Domingos
Luiz Piauhylinó
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - PPB; Elton Rohnelt - Bloco
- PSC; Luciano Castro - PSDB; Salomão Cruz 
PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco - PSB; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB;
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Antônio Brasil - PMDB; Gerson
Peres - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coim
bra - Bloco - PTB; José Priante - Bloco - PMDB;
Olávio Rocha - PSDB; Paulo Titan - Bloco - PMDB;

Raimundo Santos - Bloco - PFL; Ubaldo Corrêa 
Bloco - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Carbrás 
PPB; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; Paudemey
Avelino - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Expedito Jú
nior - PPB; IIdemar Kussler - PSDB; Oscar Andrade
- Bloco - PMDB; Silvernani Santos - PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Chicão Brígida
- Bloco - PMDB; João Maia - PFL; Mauri Sérgio 
Bloco - PMDB; Osmir Lima - Bloco - PFL; Roni-·
von Santiago - Bloco - PFL; ZHa Bezerra - Bloco
- PFL.

Tocantins

Dolores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB.

Maranhao

César Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira
- Bloco - PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura
- Bloco - PFL;
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Magno Bacelar - Bloco - PFL; Pedro Novais - les - PPB; Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares -
Bloco - PMDB. Bloco - PSB; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Ceará Bahia

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Edson Queiroz - PPB; Edson Silva - PSDB; Gonza
ga Mota - Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB;
José Linhares - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB;
Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Pimentel Gomes
- PSDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel
Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Ar
ruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL;
Felipe Mendes - PPB; Heráclito Fortes - Bloco 
PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes 
Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - Bloco - PFL; Carlos Alberto
- Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB; Iberê Fer
reira - Bloco - PFL; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraiba

Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Cássio
Cunha Lima - Bloco - PMDB; Enivaldo Ribeiro 
PPB; José Aldemir - Bloco - PMDB; José Luiz Cle
rot - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Inocêncio
Oliveira - Bloco - PFL; João Colaço - Bloco - PSB;
José Chaves - PSDB; José Jorge - Bloco - PFL;
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; Mendonça
Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB;
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa 
PPB; Salatiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - Blo
co - PSB; Severino Cavalcanti - PPB; Wolney Quei
roz- PDT.

Alagoas

Augusto Farias - PPB; Benedito de Lira - Blo
co - PFL; Ceci Cunha - PSDB; José Thomaz Nonô
- PSDB; Moacyr Andrade - PPB.

Sergipe

Bosco França - Bloco - PMN; Carlos Magno
Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB; José Te-

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco
- PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sa
les - PDT; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça
Bloco - PTB; Fernando Gomes -: Bloco - PTB; Ged
dei Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima 
PCdoB; João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão 
PSDB; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; Manoel
Castro - Bloco - PFL; Mário Negromonte - PSDB;
Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Prisco Viana - PPB;
Roberto Santos - PSDB; Severiano Alves - PDT; Si
mara Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz - Blo
co- PFL.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Aracely de Paula 
Bloco - PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Car
los Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB;
Edson Soares - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu
Resende - Bloco - PFL; Francisco Horta - PL; Her
culano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha
- Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPB; Jaime Mar
tins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - PPB; José Rezen
de - PPB; José Santana de Vasconcellos - Bloco 
PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo
Moreira - PPB; Maurício Campos - PL; Mareio Ro
driguies - PSDB; Newton Cardoso - Bloco - PMDB;
Odelrno Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodri
gues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Ro
berto Brant - PSDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Silas
Brasileiro - Bloco - PMDB; Tilden Santiago - PT.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - PL; Nilton
Baiano - PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Ro
berto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde 
PPB; Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos 
PSDB; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel 
PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Fernando Ga
beira - PV; Francisco Dornelles - PPB; Francisco
Silva - PPB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali
- PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wil
son - PPB; José Carlos Lacerda - PSDB;



Brasília, 27 de fevereiro de 1996

Do Sr. Senador José Sarney, Presidente do
Senado Federal, nos seguintes termos:

OF. NQ 107/96-CN

Exmº- Sr.
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Solicito a V. EXª, de acordo com o disposto nos

arts. 4Q e 5Q da Resolução nº- 2, de 1995-CN, a indi
cação dos membros dessa Casa do Congresso Na-
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Laprovita Vieira - PPB; Maria da Conceição Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo -
Tavares - PT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PT; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Vilson Santini -
PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Paulo Feijó - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.
PSDB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Sérgio Santa Catarina
Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Sylvio Lopes
- PSDB. Hugo Biehl - PPB; José Carlos Vieira - Bloco

- PFL; José Fritsch - PT; Milton Mendes - PT; Pau-
lo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Bornhausen - Bloco 
PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari 
Bloco - PMDB; Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal- PDT;

Ezidio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto 
Bloco - PMDB; Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Jar
bas Lima - PPB; Matheus Schmidt - PDT; Nelson
Marchezan - S/P; Paulo Paim - PT; Wilson Cignachi
- Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

l-ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
294 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.
li-LEITURA DA ATA
O SR. LAEL VARELLA, servindo como 2Q Se

cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. NILSON GIBSON, servindo corno 1Q Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Fer
reira - Bloco - PMDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlin
do Chinaglia - PT; Carlos Apolinário - Bloco 
PMDB; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobri
nho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha
Lima - PPB; Delfim Netto - PPB; Eduardo Jorge 
PT; Fernando Zuppo - PDr; Hélio Rosas - Bloco 
PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
José Aníbal - PSDB; José Coimbra - Bloco - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Pinotti - Bloco - PMDB; Luciano Zica - PT; Luiz
Carlos Santos - Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT;
Maluly Netto - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco 
PMDB; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Silvio Tor
res - PSDB; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Ka
mia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa
Neto - Bloco - PL; Wagner Rossi - Bloco - PMDB;
Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB; Rodrigues Palma
Bloco- PTB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB;
Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Jovair Arantes - PSDB;
Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi Perillo 
PSDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Cane
do - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Sandro Mabel
- Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Marisa Ser
rano - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Affonso Camargo - Bloco - PFL; Alexandre
Ceranto - Bloco - PFL; Chico da Princesa - Bloco 
PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Elias Abrahão - Bloco
- PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Janene 
PPB; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Odílio Balbinotti -



Em 5-3-96. - Ronaldo Perim, 1Q Vice
Presidente, no exercício da Presidência.

Termo de posse do Excelentrssimo
Senhor Secretário de Estado de Infra-Es
trutura

Às 15h45min do dia cinco de março do ano de
um mil novecentos e noventa e seis, nas dependên
cias do Palácio, estando presente o Excelentíssimo
Senhor Governador engenheiro Dante Martins de
Oliveira, compareceu o Senhor Antonio Joaquim Mo
raes Rodrigues Neto, portador do RG 545.155
SSP/MT CPF 093.507.991-20, residente e domicilia
do nesta capital, que veio tomar posse no.cargo em
Comissão de Secretário de Estado de Infra-Estrutu
ra. O ora nomeado entregou o seu curriculum vitae
e declaração pública de bens. O Excelentíssimo Se
nhor Governador mandou que lavrasse o presente
termo que assina juntamente como Secretário de
Justiça e o empossado.
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cional, que deverão integrar a Comissão Mista de Comunico, outrossim, que faço opção pela re-
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. muneração de Deputado Federal.

No ensejo, renovo a V. Exª protestos de estima Atenciosamente, Deputado Antonio Joaquim
e consideração. - Senador José sarney, Presidente Convoque-se o respectivo suplente.
do Senado Federal. Ao Sr. Diretor-Geral

Da Sfi!. Deputada Sandra Starling, Líder do
PT, nos seguintes termos:

OFfclO~ 113/PT

Brasnia, 1Q de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar o Deputado Jaques Wagner
corno vice-Iíder da Bancada do Partido dos Traba
lhadores.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputada sandra
Starling, Líder do PT.

Defiro.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 5-3-96. - Luís Eduardo, Presiden

te.
Do Sr. Deputado Antonio Joaquim, nos se

guintes termos:

OFfclO~ 0012/96-GPAJ

Brasnia, 28 de fevereiro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 230 do Regimento Interno,

combinado com o art. 56, inciso I, da Constituição
Federal, comunico a V. Exa. e a Casa o meu afasta
mento, a partir do dia 5 de março de 1996, para as
sumir a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura do
Estado de Mato Grosso.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Governador do Estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais, resolve nomear Anto
nio Joaquim Moraes Rodrigues Neto para exercer o
cargo de Direção Geral e Assessoramento, Nível
DGA-1 , de Secretário de Estado de Infra-Estrutura, a
partir desta data.

Palácio Paiaguás, Cuiabá, 5 de março de
1996. - Dante Martins de Oliveira - Hermes Go
mes de Abreu.
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O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr'ls e
Srs Deputados, o povo brasileiro já está farto de ser
enganado por essa propaganda da reforma agrária
que diz que os assentamentos são feitos para o bem
do trabalhador rural.

Um livro-reportagem acaba de ser publicado
mostrando que os assentamentos são um fracas
so. Nesse livro fala a voz dos fatos. São os pró
prios assentados que são entrevistados e seus lí
deres.

O livro é um documentário organizado pela Co
missão de Estudos Agrários da TFP, e seu título é:
Reportagem da TFP revela a verdade inteira - refor-
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda apontaram, no tempo devido, os problemas com os
a leitura do expediente, passa-se ao bancos Econômico e Nacional?

Sr. Presidente, duas questões afetam o Banco
IV - PEQUENO EXPEDIENTE Central: a sua autonomia e a necessária transparên-

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson. cia de sua atuação. Autonomia ou independência,
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun- de maneira que o Banco Central possa agir sem as

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr'ls e Srs maléficas interferências políticas externas, cumprin-
Deputados, a revista Veja desta semana e o Jornal do suas obrigações perante o País, inclusive estimu-
do Brasil, no editorial de 27 de fevereiro, a exemplo lando e valorizando a continuidade de seu trabalho.
de outros veículos de comunicação, tecem contun- Não se pode ignorar que os políticos que fa-
dentes críticas à fiscalização do Banco Central. Os zem críticas ao Banco Central são, quase sempre,
ex-Presidentes do Banco Central, Srs Pedro Malan, os primeiros a procurá-lo, quando as instituições fi-
Ibrahim Eris, Pérsio Arida e outros, o atual, Dr. Gus- nanceiras que eles representam sofrem alguma me-
tavo Loyola, e também o Diretor de Normas, Dr. dida corretiva.
Cláudio Mauch, alegam que a fiscalização do Banco A transparência, traduzida na obrigação de a
Central é ineficiente. Diretoria do Banco Central, de imediato, explicitar

Pergunto: Não é obrigação da diretoria do Ban- perante os Poderes da República, principalmente o
co Central (atual e anterior) fazer com que o órgão Legislativo, a real situação do Sistema Financeiro
cumpra plena e eficazmente as funções a ele atribuí- Nacional, é um imperativo do qual a sociedade não
das? abre mão.

Quem é o responsável pela política adotada Restaria registrar, por exemplo, se os bancos
nos últimos anos, de massacre dos trabalhadores do Econômico e Nacional não são apenas a ponta de
setor público, pelos absurdos e arbitrários cortes or- um iceberg, posto que os meios de comunicação
çamentários, pelo arrocho salarial desses trabalha- vêm publicando e noticiando que os bancos prati-
dores, pela inexistência de políticas sociais, pelas cam as mesmas fraudes e apresentam a mesma si-
campanhas de descrédito do Poder Legislativo, pe- tuação perigosa de Iiquidez.
las campanhas de desconfiança dos servidores pú- Se o Banco Central tem problemas, grandes
blicos, pela insegurança e desestímulo gerados? são as possibilidades de ação para solucioná-los,

De quem é a responsabilidade pela inexistên- o que obviamente depende da vontade política do
cia de uma política de administração para o Banco Governo em implementar as mudanças necessá-
Central e pela falta de uma política de recursos hu- rias.
manos digna desse nome? Quem é responsável Infelizmente, o Senado Federal, mesmo tendo
pelo plano de cargos e salários, gerador de conflitos, oportunidade de ouvir o então Presidente do Banco
criador de castas e privilégios para uns em detrimen- Central, Pérsio Arida, e, posteriormente, o atual Pre-
to dos salários da maioria? Quem é responsável sidente, Gustavo Loyola, não apresentou sugestão
pelo êxodo dos funcionários dos últimos concursos? para melhorar, aperfeiçoar e limpar o funcionamento

De quem é a responsabilidade pela determina- da instituição.
ção de que a fiscalização faça apenas acompanha- Oportunamente voltaremos ao assunto.
mento e monitoramento dos bancos?

Quem, em nome da tal modernidade e liberda
de de mercado, colocou a fiscalização do Banco
Central em segundo plano dentre as atribuições do
órgão?

Quem determinou que grande parte das ativi
dades da fiscalização passasse a ser feita apenas
por análises indiretas de saldos?

Por que há mais de um ano a Diretoria de Fis
calização está sem titular efetivo?

Quem determinou as perseguições e as puni
ções de técnicos, reconhecidamente capacitados e
que estavam cumprindo o seu dever?

O que foi feito a partir dos relatórios elaborados
pelo quadro de fiscalização do Banco Central, que
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"ma,agrária s.emeia assentamentos - Assentados co
lhem miséria e desolação.

NWe. ençontramos, por exemplo, .vma declara
~ ·de. RaquehM~lanzuch. assentada no Pontal do

.Paranapanema.e Presidente do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Rosami, a qual declarou:
Urnas 20 a 30 famfUas sobre 600 fizeram alguma
coisa. Mas 'há g~te que está passando fome e é a
maioria dos beneficiados da gleblilXV. Se eles esti
vOO$em H'abaJtlfmdo como empregados em alguma
,fazenda,~iamem melhores condições do que na
situação em'Q4ElSe encontram hoje.

Falâm mWto da Fazenda Annoni, no Rio Gran
de doSuJ, como sendo um roodelo de reforma agrá
ria. Na,verdade,os autoras do livro viram in loco que
a áplicação de vultosas verbas logrou constituir na
Annani um medíocre complexo agrícola, nas mãos
da 11 fafnílias,.oqual é utilizado como cartão de visi
ta da reforma agrária. Mais de 300 outras famílias,
que não pertencem a esse núcleo privilegiado, vi
v.emeaJina miséria, em barracos deprimentes. A An
1'101'1/ é a maior fàvela rural da América Latina

Diz o Incra também que o assentamento em
PtolTlissâo{Sâo Paulo) é roodelo. Os autores do Ii
vrofôrain lá e entreviStaram o Presidente da Coope
rativa de Produção Agropecuária, Padre Josimo Ta
Ilâretf' (OOPAJO'fA), do assentamento Fazendas
Heurildas, Ele não teve dúvida em dizer que se este
'asâ~Htafnento fOr l'I'1ódelo, eu tenho dó dos outros!
1s1?'Ci'ê' dernagdgiâ! Aqui não se tira nem um salário
mfnimo por mês!... Já terminamos a safra e eu não
pSQ.uei 500 reais de renda.

". .râla-se em deixar a reforma agrária por conta
Çf~;í>r~feituras. Eis o que diz no livro o Sr. Antônio
Fe.mri•. prefeito de Limeira do. Oeste, referente ao
aSS'Ein'tafn:ento lturama, em Minas Gerais: As Prefei
turas não agüentarão o ônus da reforma agrária.

Sobre os assentamentos que o lnora considera
efl"lal'leipados, vejamos a declaração de um vereador
de, C~ias, no Maranhão: No projeto Tabuleiro Ale
grc,>l$" emancipado, o pessoal vive mais pobre que
~. Em outros assentamentos emancipados,

,oo:ÍMp,CocaI do Bruno e São João dos Puleiros, a
situação é a mesma. O pessoal pega terra e só o
~itazé vendê-Ja Jáfoi feita muita reforma agrária
aQui, no Municfpio de Caxias. Mas a animação é só
f!l!!aflPO dividem a. terra. Depois eles vendem e nin
QllIéfINituar saber de mais nada. Pegam o dinheiro e
compram uma casinha na periferia. da cidade. As fi
1.tlas,~ se prostituindo, os filhos passam a rou
bar" ,os velhos ficam vivendo do dinheirozinho do
FunruraI.

Sr. Presidente. estas são apenas algumas
amostras do exuberante documentário contido no Ii
vro-reportagem da TFP. Nele fica claro que o bem
do trabalhador rural 'não passa pelas vias da reforma
agrária.

~ preciso mudar para uma política agrária mais
objetiva e menos sonhadora e para leis que de fato
ajudem os pequenos proprietários, sem conotações
ideológicas de perseguição à propriedade grande e
média.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs Deputados, vimos pela presente pedir que seja
transcrito nos Anais desta Casa Legislativa matéria
publicada no Jornal do Commércio, de Pernambu
co, edição de 23 de fevereiro pretérito, com o título A
nova Lei da Educação, do eminente Senador Darcy
Ribeiro (PDT - Rio de Janeiro).

Acompanhamos, durante esses longos anos, a
discussão sobre a Lei de Diretrizes e Bases da edu
cação nacional e, em todos os momentos, estava
presente o Professor Darcy Ribeiro.

Sua aprovação no Senado e, agora, sem dúvi
da, na Câmara dos Deputados, será o resgate de
um trabalho partieipativo de toda a sociedade, envol
vida com a educação neste·gigante continente. Os
diversos fóruns organizados para a aprovação da
LDB tiveram extraordinária contribuição neste pro
cesso, merecendo o nosso reconhecimento e apro
vação.

Assim, pois, merece a matéria ser transcrita
nos Anais da Câmara dos Deputados.

MATÊRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

A NOVA LEI DA EDUCAÇÃO

Afinal confira-se a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional na forma que deverá assumir
depois dos debates na Câmara dos Deputados, com
base no substitutivo aprovado pelo Senado Federal.
Ele é o peneiramento de oito anos de esforços de
que participaram ativamente numerosos Deputados
e Senadores, bem como mumssimos trabalhadores
da educação auscultando as expectativas de todos
os setores envolvidos no processo educacional. As
sim tinha que ser. Esta Lei regerá a rotina diária e os
esforços de renovação dos modos de educar e de
ser educado de quarenta milhões de pessoas que
operam a vida educacional brasileira, na qualidade
,de alunos, de professores e de pessoal de apoio.

O Substitutivo posto agora em discussão final
procura, sucitamente, em seus S"1 arl:lg~T. liDemr os
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educadores brasileiros para ousarem experimentar e fância, impedindo o Brasil de integrar-se à civiliza-
inovar, compreendendo que o grave aqui é perpe- ção letrada. O ensino médio não prepara para o tra-
tuar a rotina. Ele resulta de dois debates no plenário balho nem para o nível superior. E nas universida-
do Senado e de diversas reuniões das Comissões des e nas escolas superiores autônomas, na maioria
de Constituição, Justiça e Cidadania e Educação, dos casos, os professores simulam ensinar e os alu-
das quais surgiram cerca de 400 emendas, metade nos fingem aprender.
delas acolhidas total ou parcialmente. Co~o os Se- Nessas circunstâncias, multiplicaram-se os
nadores estão e~ .contato com as c?mumdades de abusos na falsificação do ensino de todos os
educadores brasileiros, se pode considerar que suas graus, atingindo a própria rede pública primária,
centenas de emendas refletem o ~e~samento e as que apenar de desobrigada de buscar lucros, vem
preocupações dos educadores brasileiros. perdendo mesmo a precária capacidade de educar

O presente Substitutivo constitui, pois, a crista- que alcançou no passado. No nível superior, expe-
Iização de nossos ideais educativos que, uma vez rimentamos uma expansão prodigiosa das matrí-
consagrados em lei, possibilitarão transfigurar a edu- cuias, que ainda assim é ridicularmente pequena,
cação brasileira. como se vê por comparações internacionais. O

No curso de sua elaboração na Câmara dos pio~, porém, é que as nov~s matrícula~ não se
Deputados, a Lei de Diretrizes e Bases esteve a car- abnra'!1 nas esc.olas que tmham capacidade de
QO de diversos relatores, entre eles Jorge Hage e pesqUls.ar. e ensmar, ~as em ~colas montadas
Angela Amin. No Senado, esteve sob a responsabili- com obJetl~os mercan~ls, que hOJe absorvem e ex-
dade do Senador Cid Sabóia de Carvalho e a minha pioram m8ls de um milhão de estudantes, concen-
própria Cada um de nós lhe impôs de algum modo trados quase todos nos cursos noturnos que, além
em alg~m grau, sua concepção ac~rca dos temas ~ de caros, são de péssima qualidade.
problemas cruciais da educação e da forma que eles No afã de atender ao legítimo pendor participa-
devem ser encarados no Brasil para se escapar da tivo de todas as entidades, órgãos e corporações da
situação constrangedora de sermos um dos países sociedade civil, os debates da Lei de Diretrizes e Ba-
mais atrasados do mundo nessa matéria. Com efei- ses fizeram estatuir um regimento prescritivo que,
to, o desenvolvimento da educação no Brasil não além de invadir áreas de responsabilidade do Exe-
tem paralelo com o progresso alcançado pelo País cutivo, constitucionalmente vedadas aos legislativos,
em muitos outros planos. Só se compara, talvez, impôs um centralismo na administração educacional
com nossa incapacidade de alcançar fartura em que, na órbita federal, tudo submetia a conselhos
cada mesa e emprego para cada trabalhador. Todos corporativos e tolhia aos sistemas estaduais qual-
os países avançados resolveram seus problemas de quer possibilidade de adequar o processo educativo
educação básica muito antes de alcançar o grau de às suas próprias condições de existência e de ação.
desenvolvimento socioeconômico que ostentamos, Nele havia mais lugar para a defesa de grupos de in-
escolarizando toda sua infância e a integrando no teresses, para as disputas clientelísticas e para os
mundo da comunicação letrada. acordos corporativos, que para o diagnóstico e a

Em sua formulação original, na Câmara dos busca de soluções para nossos gravíssimos proble-
Deputados, prevaleu a preocupação de pôr ordem mas de educação.
no caos da legislação herdada da ditadura: contradi- Na organização da rede educacional o Substi-
tória, reiterativa e inepta. Sua ambição parecia osci- tutivo da Câmara dos Deputados atua com a gene-
lar entre formular uma explanação mirífica, fundada rosidade de quem se contenta com expressões de
em valores filosóficos e em preceitos metodológicos, desejos, propondo uma escolarização que se esten-
ou atender a reivindicações setoriais, descomprome- deria democraticamente a todos, desde o ventre da
tidas com a prática da educação que se realiza no mãe até o doutorado. Suas proposições são tão am-
país. Em conseguência, assumiu uma feitura deta- pias e pretenciosas que poderiam até ser exibidas
Ihista que, prescrevendo o que fazer e o que não fa- mundialmente como a mais ampla oferta de educa-
zer em cada setor, acabou por entretecer uma rotina ção que jamais se fez. Na verdade, porém, tratava-
cuja função real seria a de congelar o sistema edu- se de uma promessa vazia, sem qualquer possibili-
cacional que tínhamos e temos. Como quase tudo· dade de concretizar-se no mundo das coisas. Na
se fazia mal nas três órbitas educativas, este conge- educação básica nenhuma atenção era dada ao pro-
lamento seria fatal. A crua verdade é que, entre nós, fessorado e à séria crise que ele enfrenta, provavel-
o ensino primário notoriamente não alfabetiza a in- mente a mais grave da educação brasileira. Conti-
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nuariam produzindo professoras nos cursos notur- colaridade universal de oito séries de ensino funda-
nos em que nem alcançam o domínio da norma cul- mental, que também se procuraria generalizar a todo
ta da linguagem e muito menos qualquer capacidade o a1unado. Tomamos o cuidado, porém, de facultar
pedagógica para se exercerem como professoras- aos sistemas estaduais de ensino a possibilidade de
de-turma. O mesmo se observa no caso da profes- desdobrar essa següência em ciclos que ajustem as
sora~e-matéria, responsável pela educação dos escolas às condições de vida e de trabalho de seus
adolescentes, bem como dos estudantes de nível professores e alunos. Assim é que se tornará possí-
médio. vel oferecer, por exemplo, um ciclo de 1ª a 5ª série

Metade do extensíssimo Projeto de Lei (298 para crianças de 7 a 12 anos , a cargo de professo-
dispositivos) regulamenta o ensino superior, através res de tu~a, devidamente preparados, remunera-
de uma multiplicidade de regra que se prestaria bem dos e motivados.
para continuarmos trilhando o caminho da perdição Num segundo ciclo, ministram-se ~ matérias de
em que nos achamos. Mas não contribuiria em nada 6ª a 8ª série para jovens que já alcançaram a ado-
para dar solução ao ensino de terceiro grau e menos lescência e cuja educação estará entregue a diver-
ainda para adequá-lo à revolução científica e tecno- sos professores de matéria. O ensino médio seria
lógica em curso, e que ameça recolonizar o Brasil, um terceiro, com votação menos acadêmica de pre-
se formos incapazes de acompanhá-Ias ou a menos paração para o ensino superior do que prática para
de compreendê-la. o treinamento de trabalhadores. Dentro de tal estru-

A característica distintiva do Substitutivo do Se- tura seria possível atender à especificidade do ensi-
nado é, primeiro que tudo, sua profunda insatisfação no de cada nível, às diferenças etárias e de cond~
com o sistema escolar brasileiro que vê como um dos alunos e sobretudo à formação do respectivo
dos piores do mundo. Muito inferior ao que deveria professorado.
corresponder ao nosso desenvolvimento em outros Com iguais preocupações, se propõe a criação
setores e, sobretudo, ao que se requer como a esco- de um Curso Normal Superior para formação de pro-
laridade indispensável ao desenvolvimento nacional fessores de turma através de estudos pedagógicos e
autônomo. Seu projeto explícito é, por isso mesmo, do treinamento em serviço. Vale dizer que, além da
o enorme e ingente esforço de auto-superação que informação pedagógica e didática, eles teriam a
estamos chamados a realizar para sair do atraso. A oportunidade de exercitar-se na prática educativa
fim de bem cumprir esta função, fixando as diretrizes através de escolas pública e privadas para isso cre-
e bases da educação nacional, como determina a denciadas. Nos mesmos institutos ou faculdades se-
Constituição, ele assume a forma de um diploma le- ria formado, também com igual sentido prático da
gal sucinto, claro e genérico, para dar espaço ao arte de educar, o professor de matéria, cujo conheci-
exercício da autonomia tanto por parte das escolas e mento de conteúdo das disciplinas que ensina podia
universidades como por parte de sistemas estaduais ser alcançado em outra instituição de ensino sq>erior.
de ensino. O Projeto da Câmara oferecia formação técni-

Abstive-me de propor a criação de conselhos co-profissional específica a quem desejasse, sem in-
normativos por entender que esta é função constitu- dicar de que modo tão ampla oferta poderia ser con-
cional do Presidente da República. Efetivamente, o cretizada. Nosso substitutivo, desatrelando a educa-
Governo assumiu est;:l tarefa propondo ao Congres- ção acadêmica do treinamento profissional, abriria
so, em Medida Provisória, já transformada em lei, o as escolas técnicas aos alunos da rede pública e pri-
tipo de colegiado consultivo que lhe parece conve- vada, só condicionando as matrículas à capacidade
niente para normalizar a educação. Na mesma pro- de aprender.
posição trata, também, da forma de eleição para Nosso Substitutivo contrasta também com o
compor o governo das universidades e escolas su- oriundo da Câmara pela atenção maior que devota
periores. Estende-se, ainda, à fixação de critério de ao ensino fundamental, propondo-Ihe padrões explí-
avaliação por rendimento de nossas escolas de ter- citos de eficácia educativa e um processo nacional
ceiro grau, tendo em vista exigir delas mais eficácia de avaliação externa, destinado a forçar a melhoria
educativa. Em conseqüência, nosso Substitutivo fica da qualidade das escolas.
livre de regulamentar essas matérias que de direito Propõe, também, um grande número de medi-
cabem ao Poder Executivo. das que transfigurariam o panorama educacional

Na organização dos graus de ensino, nosso brasileiro. Uma dessas inovações é instituir a univer-
Substitutivo reitera o ideal de alcançarmos uma es- sidade especializada (saúde, engenharia e outras),



A CRISE DO CONGRESSO

Tavez poucos articulistas e observadores políti
cos tenham se dado conta, mas o fato é que o Con
gresso vive uma crise de credibilidade. O descrédito
da instituição junto à opinião pública, captado pelas
pesquisas, é um sintoma de que algo está errado no
seu funcionamento. O mais grave de tudo é que a
crise de legitimidade começa a se alargar sobre ou
tras instituições. O caso do Banco Central é notório:
a sua omissão e a sua conivência com as fraudes
dos bancos estão provocando indignação e descren
ça na população. O cidadão comum começa a per
ceber que quando as instituições democráticas são
submetidas a provas de fogo, falham. O próprio im
pacto da novidade do Governo Fernando Henrique
começa a se dissipar e muitos começam a perceber
que, no que se refere ao funcionamento das institui
ções do Estado e à prestação de serviços públicos
nada mudou. As reformas , até agora, também não
conseguiram produzir melhorias perceptíveis.

A crise do Congresso está relacionada com a
perda de capacidade de iniciativa. Neste particular, o
processo das reformas é ilustrativo: os partidos e as
lideranças parlamentares governistas abrigaram-se
no largo guarda-chuva do Governo e ficaram a rebo
que de suas propostas. Nós, da oposição fomos in-
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superando a concepção da universidade omnibos Simultaneamente, se fará em cada município a
que pretende cobrir todos os campos do saber. Ou- chamada dos jovens que alcançam os 14 e 16 anos
tra inovação é instituir Cursos de Següência que analfabetos ou insufICientemente alfabetizados, para
permitiriam aos alunos seguir as matérias ministra- fazê-Ios retornarem aos estudos mediante cursos de
das pelas universidades e escolas superiores fora educação a distância e quaisquer outros meios con-
das linhas prescritas pelo currícUlo mínimo, mas cor- cretos de superar suas deficiências. Estas e outras
respondendo a seus interesses concretos de forma- modalidades de colaboração do Ministério da Edu-
ção profissional. Contando-se, hoje, por milhares as cação com os Estados e Municípios permitirão o sal-
habilitações de nível superior indispensáveis ao fun- to indispensável para que o Brasil progrida efetiva-
cionamento da sociedade moderna, precisamos mente, pela integração de todo o seu povo na civili-
abandonar a tendência de tudo reduzir a umas pou- zação letrada.
cas carreiras curriculares prescritas. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão

Nosso projeto permite conferir a mesma auto- do orador) - Sr. Presidente, solicito a transcrição de
nomia de que gozam as universidades às demais um artigo de minha autoria, publicado hoje no jornal
instituições de ensino superior que alcançam grau O Globo, que aborda a q,uestão da crise ~o Con-
de excelência. Inova-se, por igual, definindo obriga- gresso. Nele tratamos baSicamente da funçao e do
ções docentes para os professores afim de sairmos papel do Cong~e~o. no epi&?dio d~ cri~e do Ban~o
da situação vexatória de nossas universidades pú- Central, que V~I ~xlglr uma atitude fiscalizadora mais
blicas que contam com corpos docentes três vezes profun~a e mais ngo,'"osa. ,
mais numerosos que o das maiores universidades Cito emblematicamente a necessidade de ex-
do mundo com rendimento escolar muitíssimo me- tinguirmos o IPC para termos credibilidade, para que
nor e rendimento científico e tecnológico nulo. o Congresso Nacional seja um árbitro neste momen-

A característica mais nobre de nosso Subs- to de desesperança do povo brasileiro.
titutivo reside em sua ambição de assegurar a ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
um tempo a unidade do sistema nacional de edu- DOR:
cação e a liberdade de variar, atendendo às es
pecificidade dos estados e municípios. Para
isso, redefine o papel do Ministério da Educa
ção, que em lugar de reitor do processo educati
vo passa a ser o colaborador pronto a ajudar
não só financeiramente mas tecnicamente os
sistemas estaduais e municipais, pondo à sua
disposição as facilidades que a nova tecnologia
educativa oferece hoje em dia.

Nesse sentido, nosso Substitutivo inscreveu
em suas disposições transitórias algumas medidas
de importância crucial para a educação brasileira.
Dá início à década da educação, instituída pela
Constituição da República, definindo uma série de
metas fundamentais a serem cumpridas. A primeira
delas é estancar a desastrosa produção de novas
gerações de analfabetos que mantêm seu número
praticamente fixo e até crescente ao longo das déca
das, em razão da ineficácia de nosso sistema esco
lar básico. Isso se alcançará pelo censo obrigatório
e pela escolarização compulsória, por parte dos mu
nicípios, de todas as crianças que alcancem sete
anos de idade, acompanhando essa conscrição com
um esforço autêntico para elevar a qualificação do
magistério em exercício, com apelo às novas tecno
logia educativas da educação a distância, através de
textos e da televisão.



O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Antes
de convidar o primeiro orador inscrito, dou conheci
mento à Casa de um ofício enviado à Presidência da
Câmara dos Deputados:
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capazes de gerar alternativas a partir da nossa atua- te radical de todos os privilégios instituídos da corpo-
ção parlamentar. Com esta situação, a opinião públi- ração política, não só do Legislativo mas também do
ca passou a ver o Congresso ou como um órgão Judiciário e do Executivo, a crise de legitimidade das
meramente homologatório ou como um estorvo. A instituições democráticas tende a se agravar.

o,miss~o chegou a tal P?nto ~ue na reform~ d~ Pre- Privilégios instituídos e incapacidade operante
VidênCia o ,Congresso foi praticamente m~rgl~ah.za~o do Estado, somados a uma crise social violenta,
nas ~egoclações entre Governo e centr~ls smdlcals. com o esgarçamento das relações o reforço do indi-
A c~'se, na, ,verdade expressa a dete~l~r~ção dos vidualismo selvagem, proporcionam espaços para
partidos poIJtlCOS que, fr~gmentados e ~IVldldos, não que se especule sobre a adoção de medidas de for-
conseguem formular projetos e estratégias. ça para a solução dos problemas. É impressionante

A perda da capacidade de iniciativa do Con- como o presidente do Peru, Alberto Fujimori, trafe-
gresso se reflete também em outros pontos que gou livremente pelo país pregando medidas correti-
atingem diretamente a sociedade. O episódio re- vas ao Legislativo e ao Judiciário. Chegou a arran-
cente da assinatura do contrato de trabalho tem- car elogios de empresários paulistas, provavelmente
porário entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São os mesmo que se servem do Estado para realizar os
Paulo e algumas empresas, ao arrepio da lei, re- seus interesses particulares e se tornam antiestatis-
vela que o Congresso perdeu a capacidade de tas quando se trata de buscar soluções para os inte-
acompanhar, no âmbito legislativo, as necessida- resses da população. Diga-se de passagem que o
des de mudanças sociais. Com isso, abre-se cami- neoconservadorismo político anda, em vários paí-
nho para que soluções equivocadas, que aprofun- ses, embalando sonhos de um Executivo forte com
dam o barbarismo social, se imponham por conta prerrogativas semiditatoriais, a exemplo das que
das contingências. A inoperância da fiscalização permitiram a reeleição de Fujimori. Para barrar este
do Banco Central sobre os bancos também traz re- caminho, a democracia tem que se fazer eficaz na
flexos negativos ao Congresso. Se a atual estrutu- solução dos problemas e o Congresso e as demais
ra do Banco se mestra anacrônica e ineficaz, cabe instituições democráticas têm que parar de ser usi-
ao Congresso autualizá-Ia, reformulando seus me- nas alimentadoras do descrédito do sistema demo-
canismos de fiscalização' e exercendo uma vigilân- crático.

cia ~ais severa sobre o seu funci~namento. A n~ O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
ces~ldade de ~m B~nco ~entral mdependente Ja cedo a palavra ao nobre Deputado Domingos Dutra,
esta por demaiS eVidenciada, mas o Congresso pela
mostra-se incapaz de instituí-lo.

Grande parte das instituições e das funções do ordem.
Estado que precisam ser reformuladas para atender O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem
os seus objetivos públicos não estão sendo atingi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço uma co-
das pelo atual processo de reformas. Em última ins- municação à Mesa desta Casa. O núcleo agrário
tância, é tarefa do Congresso redefinir o papel do da bancada federal do PT, a partir deste momento,
Estado promovendo uma limpeza no anacronismo e irá fazer uma vigília no plenário desta Casa em so-
nos privilégios. Mas a questão de fundo é que a con- Iidariedade a todos os presos da região de Pontal.
dição sine qua non para que isto ocorra é a realiza- Vamos ficar no plenário desta Casa até segunda-
ção de uma reforma profunda no próprio Congresso. feira, ocasião em que o Tribunal de São Paulo vai
Vícios arraigados, interesses corporativos e privilé- apreciar os habeas corpus impetrados em favor
gios instituídos impedem a efetivação da auto"'refor- daquelas lideranças.

ma. Portanto, pedirei à Mesa as providências no
O caso do Instituto da Previdência dos Con- sentido de garantir que o núcleo do PT permaneça

gressistas (IPC) é emblemático nesse sentido. A dis- no plenário desta Casa em solidariedade, de forma
cussão em torno da manutenção ou da extinção da pacífica, a essas lideranças que estão sendo coagi-
privilegiada aposentadoria especial dos parlamenta- das na sua liberdade de ir e vir.
res sobrepôs-se ao debate e à busca de soluções de
outras questões mais relevantes para a sociedade.
Com isto, o Congresso fica paralisado diante da in
capacidade de solucionar os seus próprios impas
ses. Se a crise do IPC não for resolvida com um cor-
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Senhor Presidente, progressiva unificação das tabelas de venci-
Comunico a V. Exª', e por seu alto in- mentos dos servidores, altera o Anexo (( da

termédio à Câmara dos Deputados, que Lei nº- 8.237, de 30 de setembro de 1991,
esta Presidência convoca sessão conjunta a para implementação da isonomia a que se
realizar-se no dia 5 de março de 1996, ter- refere o § 1Q. do art. 39 da Constituição, e dá
ça-feira, às dezenove horas, no Plenário outras providências; 1.300, que altera as
Ulysses Guimarães, da Câmara dos Deputa- Leis nº- 8.019, de 11 de abril de 1990, e
dos, para apreciação das seguintes Medidas 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
Provisórias, publicadas em 8 de fevereiro de providências; 1.301, que cria a Gratificação
1996, a de nS!. 1.291, que acrescenta pará- de Desempenho e Produtividade - GDP das
grato ao art. 75 da Lei nQ. 4.728, de 14 de ju- atividades de finanças, controle, orçamento
lho de 1965; em 9 de fevereiro do mesmo e planejamento, e dá outras providências;
ano, as de nº- 1.292, que dá nova redação 1.302, que dispõe sobre a organização da
ao parágrafo único do art. 1º- da Lei nº- 8.995, Presidência da República e dos Ministérios,
de 24 de fevereiro de 1995, que autoriza o e dá outras providências; 1.303, que dispõe
Ministério dos Transportes, por intermédio sobre medidas reguladoras do abastecimen-
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos to do mercado interno de produtos do setor
- CBTU, a transferir à Companhia Fluminen- sucroalcooleiro; 1.304, que dispõe sobre o
se de Trens Urbanos - FLUMITRENS, re- valor anual das mensalidades escolares e
cursos para o pagamento de pessoal; 1.293, dá outras providências; 1.305, que dá nova
que autoriza a utilização de recursos do redação ao art. 2º- da Lei nQ. 8.844, de 20 de
Fundo da Marinha Mercante - FMM, em fa- janeiro de 1994; 1.306, que dispõe sobre o
vor da Companhia de Navegação L10yd Bra- pagamento dos servidores civis e militares
sileiro - LLOYDBRÁS, e dá outras providên- do Poder Executivo Federal, inclusive suas
cias; 1.294, que dispõe sobre a responsabili- autarquias e fundações, bem como dos em-
dade solidária de controladores de instituiçõ- pregados das empresas públicas e das so-
es submetidas aos regimes de que tratam a ciedades de economia mista, e dá outras
Lei nº- 6.024, de 13 de março de 1974, e o providências; 1.307, que altera a redação de
Decreto-Lei nº- 2.321, de 25 de fevereiro de dispositivos das Leis nº- 8.112, de 11 de de-
1987; 'sobre a indisponibilidade de seus zembro de 1990 e 8.911, de 11 de julho de
bens; sobre privatização de instituições cu- 1994, para instituir os Décimos Incorpora-
jas ações sejam desapropriadas, na forma dos, e dá outras providências; 1.308, que or-
do Decreto-Lei nº- 2.321, de 1987, e dá ou- ganiza e disciplina os Sistemas de Controle
tras providências; 1.295, que institui a Taxa Interno e de Planejamento e de Orçamento
de Juros de Longo Prazo - TJLP, dispõe 80- do Poder Executivo, e dá outras providên-
bre a remuneração dos recursos do Fundo cias; 1.309, que altera a Lei nº- 8.031, de 12
de Participação - PIS-Pasep, do Fundo de de abril de 1990, e dá outras providências;
Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Mari- 1.310, que dispõe sobre as alíquotas de
nha Mercante, e dá outras providências; contribuição para o Plano de Seguridade
1.296, que cria a Gratificação de Desempe- Social do servidor público civil ativo dos Po-
nho de Atividade de Fiscalização, a Gratifi- deres da União, das autarquias e das funda-
cação de desempenho de Atividade de Pro- ções públicas, e dá outras providências;
teção ao Vôo, e dá outras providências; 1.311, que reduz o imposto de importação
1.297, que dispõe sobre os quadros de car- para os produtos que especifica e dá outras
gos do Grupo-Direção e Assessoramento providências; 1.312, que dispõe sobre a ins-
Superiores - DAS da Advocacia-Geral da tituição de crédito presumido do Imposto so-
União, do Ministério da Fazenda, e dá ou- bre Produtos Industrializados, para ressarci-
tras providências; 1.298, que dá nova reda- mento do valor do PIs/PASEP e Cofins nos
ção a dispositivos da Lei nº- 8.742, de 7 de casos que especifica, e dá outras providên-
dezembro de 1993, que dispõe sobre a or- cias; 1.313, que dispõe sobre a base de cál-
ganização da Assistência Social, e dá outras culo da Contribuição para o Programa de In-
providências; 1.299, que fixa critérios para a tegração Social - PIS devida pelas pessoas
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jurídicas a que se refere o § 1Q do art. 22 da contribuições para os Programas de Integra-
Lei nº- 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá ção Social e de Formação do Patrimônio do
outras providências; 1.314, que dispõe so- Servidor Público - PIS/PASEP, e dá outras
bre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e providências; e, em 15 de fevereiro do mes-
sua utilização para aquisição de bens e di- mo ano, a Medida Provisória de nº- 1.326,
reitos alienados no âmbito do Programa Na- que altera a redação do § 4Q do art. 49 da
cional de Desestatização - PND, instituído Lei nº- 9.082, de 25 de julho de 1995, que
pela Lei nº- 8.031, de 12 de abril de 1990, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
consolidando as normas sobre a matéria da lei orçamentária de 1996.
constantes da Lei nQ 8.177, de 1Q de março Aproveito a oportunidade para renovar
de 1991, e da Lei nQ 8.249, de 24 de outubro a V. Exª- protestos de elevada estima e dis-
de 1991 , e altera o art. 3Q da Lei nº- 8.249/91 ; tinta consideração. - Senador José Sarney,
1.315, que dispõe sobre a participação dos Presidente do Senado Federal.
trabalhadores nos lucros ou resultados da Fica, então, a Casa ciente de que teremos ses-
empresa e dá outras providências; 1.316, são do Congresso Nacional no dia 5 de março de
que dispõe sobre medidas complementares 1996, terça-feira, às 19 horas, neste plenário.
ao Plano Real e dá outras providências; O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim). - Con-
1.317, que dá nova redação ao § 3Q do art. cedo a palavra ao Deputado João Mendes.
52 da Lei nº- 8.931, de 22 de setembro de O SR. JOÃO MENDES (BLOCO/PTB-RJ. Pro-
1994, que dispõe sobre a amortização, juros nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, sr'ls e
e outros encargos decorrentes da extinção Srs Deputados, O Rio de Janeiro está completando
ou dissolução de entidades da Administra- 431 anos de existência. É uma boa oportunidade
ção Pública Federal, e dá outras providên- para recordarmos a história fascinante da nossa
cias; 1.318, que acresce parágrafo ao art. 57 querida Cidade Maravilhosa, hoje tão sofrida e cheia.
da Lei nº- 8.666, de 21 de junho de 1993, de problemas, mas ainda uma referência obrigatória
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da sobre o Brasil em qualquer parte do mundo.
Constituição Federal, institui normas para Ii- No dia 1Q de março de 1565, data da sua fun-
citação e contratos da Administração Públi- dação, Estácio de Sá desembarcou nas imediações
ca e dá outras providências; 1.319, que alte- do Pão de Açúcar com duas finalidades, sendo uma
ra a legislação referente ao Adicional ao imediata, de expulsar os franceses, e outra definiti-
Frete para a Renovação da Marinha Mer- va, de fundar ali, um povoado que assegurasse a
cante - AFRMM ao Fundo da Marinha Mer- posse da terra para a Coroa portuguesa. Durou dois
cante - FMM, e dá outras providências; anos a luta contra os invasores, afinal vencidos em
1.320, que dispõe sobre o Cadastro Informa- janeiro de 1567, com a ajuda da esquadra vinda da
tivo dos créditos não quitados de órgãos e Bahia e comandada pelo próprio Mem de Sá, Gover-
entidades federais, e dá outras providências; nador-Geral do Brasil.
1.321, que dispõe sobre o número de cargos Expulsos os franceses, Mem de Sá transferiu a
de Natureza Especial, de cargos do Grupo- cidáde para o morro do Desterro, atual morro do
Direção e Assessoramento Superiores e de Castelo, para melhor assegurar a ocupação. Antes
Funções Gratificadas existentes nos órgãos de voltar à Bahia, em junho de 1568, o Governador-
da Administração Pública Federal direta, au- Geral passou o comando da cidade a um outro so-
tárquica e funcional, e dá outras providên- brinho, Salvador Correia de Sá. Essa família gover-
cias; 1.322, que cria a Gratificação de Con- naria o Rio Janeiro por várias décadas, passando o
dição Especial de Trabalho - CGET para os poder de pai para filho, pelo resto do século XVI e
servidores militares federais das Forças Ar- durante os primeiros 60 anos do século XVII.
madas e dá outras providências; 1.323, que A primeira função do Rio de Janeiro foi a de
dispõe sobre os fundos que especifica e dá porto, funcionando como posto de abastecimento e
outras providências; 1.324, que dispõe so- base para defesa do litoral sul da Colônia. Mas des-
bre a alocação, em depósitos especiais, re- de os primeiros tempos a lavoura da cana-de-açúcar
munerados, de recursos das disponibilida- desenvolveu-se pelas terras vizinhas à Baía da Gua-
des financeiras do Fundo de Amparo ao Tra- nabara. Ao redor dos engenhos de açúcar foram
balhador - FAT; 1.325, que dispõe sobre as surgindo pequenos aglomerados humanos, que se
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perpetuaram nos bairros de Engenho de Dentro, En- tinha ares de metrópole e sua população ultrapassa-
genho Novo e Engenho Velho. Na época da minera- va o milhão de habitantes.
ção, a cidade ganhou grande impulso como ponto A Era Vargas deu o impulso definitivo à cidade
de intercâmbio entre a região de Minas Gerais e do Rio, para que adquirisse os contomos atualmente
Portugal. Seu porto passou a exportar ouro e dia- conhecidos. Sucessivamente foram surgindo o Cris-
mantes e a receber gêneros alimentícios, tecidos e to Redentor, a Universidade do Distrito Federal, a
escravos. avenida Presidente Vargas, a avenida Brasil e os

Em 1763 aconteceu um fato transcendental. A edifícios do serviço público. Na década de 1940, os
sede do Governo central foi transferida de Salvador arranha-céus passaram a dominar panorama do
para o Rio de Janeiro. A partir daí o Rio Janeiro fi- centro da cidade e da zona sul.
cou sendo a Capital dos vice-reis e centro político- Com tantas belezas naturais, e já contando
administrativo de toda a Colônia. O novo status in- com razoável estrutura hoteleira, a cidade desenvol-
crementou o desenvolvimento da cidade, a tal ponto veu sua vocação turística. O carnaval do rio passou
que em 1780 o Rio já contava com mais de 50 mil a ser a festa mais important~, referência obrigatória
habitantes. para todas as regiões do País. Era o apogeu da Ci-

Em 1808 a família real transferiu-se para oBra- dade Maravilhosa. .
sil. O Rio se tornou a Capital do Império, atraindo ,~m 1960, transfere-se a, Capital Federal para
grande parte das rendas que até então eram aplica- Braslha, transformando-se o RIO no Estado d~ Gua-
das em Lisboa. Seguiu-se uma fase de intensa urba- nabara. Fo~am 15,anos de grande desenvolvl~ento
nização, enquanto se implantavam instituições de n~sta condição ate que, em 1975, ouve a ~sao e a
caráter permanente como as academias Militar e da cl~ade voltou a faze~ parte do Esta~o do RIO, de Ja-
Marinha, o Hospital Militar, a Imprensa Régia, a Bi- nelro, como sua Capital. Há quem diga q~e ai ~ome-
blioteca Real e o Jardim Botânico. ~ram os problemas, que fi~eram do RIO a cidade

O R" d J . 'á' h 100 'I hab' violenta que conhecemos hOJe.I? e anelro! t~n a ml I~ntes O Rio de Janeiro, porém, é a síntese do Brasil
quando V~IO ,a. Independencla: em 1822. C?ntinuan- e continua sendo a vitrine dos acontecimentos na-
do su~ traJet~na. através do seculo XIX, a cidade ga- cionais. Tudo o que acontece no Rio repercute, de
nhou l~portancl~ como ~rto ~xportador do c~!é, alguma forma, na vida nacional. Por isso, e por tan-
produzld~ em Minas GeraiS, Sa~ Paulo e ~sPJnto tos outrOS motivos, o Rio precisa resgatar a sua con-
S~n~, alem daquele q!1e era. colhido na ~rópna pro- dição de Cidade Maravilhosa no sentido mais amplo
vl~cla: A ~en?a do cafe ensejou o aparecimento das de encantar os seus visitantes e bem influenciar a
pnmelra fabncas de bens de consumo. Pátria brasileira.

Em 1858 f~i inaugurada a estrada de fer~o Ao Rio de Janeiro, pelos seus 431 anos de pro-
Dom Pedro li, m?ls ta;de cha~ada Cen~al,do Brasil. digiosa existência, os nossos parabéns, o nosso ca-
Ao longo d~s ~Ias f~rreas fo~-se con~titulndo uma rinho, e a certeza de que o pesadelo dos dias atuais
rede de s~burblos: Sao FranCISco Xavier, T~dos os vai passar. O futuro do Rio está no trabalho constru-
Santos, Rlachuelo, Engenho de Dentro, Piedade, tivo e na paz fundada na solídariedade e na Justiça.
Realengo, Campo Grande e Santa Cruz. Conforme Pode demorar um pouco mas com a graça de
se aproximava o final do século XIX, ampliava-se a Deus chegaremos lá. "
rede escolar e hospitalar. A elaboração do primeiro '
plano urbanístico do Rio de Janeiro já previa a cria- O SR BETO LÉUS (PSB - BA. Sem revisão
ç2'1 de novos bairros, como Vila Isabel e Copacaba- do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, so-
na. O bairro central de Santa Teresa ia sendo po- licito à Câmara dos Deputados registrar em seus
voado, enquanto a cidade avançava em direção à Anais o nosso voto de pesar pelo acidente aéreo
Tijuca e ao Catumbi. ocorrido no último final de semana, na Serra da Can-

O Rio entrou no século XX com uma população tareira, em São Paulo, que vitimou nove pessoas,
de mais de 500 mil habitantes. Seis anos depois já dentre elas os cinco membros da banda musical Ma-
superava os 800 mil habitantes. Modernizava-se a monas Assassinas. O nosso voto de pesar, primeira-
cidade, com a abertura de novas avenidas. Ruas fo- mente, como não poderia deixar de ser, é com rela-
ram alargadas. Os serviços de água, gás e esgoto ção às nove vidas que foram ceifadas: a do piloto, a
receberam melhoramentos. Iniciou-se o fornecimen- do co-piloto do lear jet, a de dois seguranças e a
to de energia elétrica, e com isso expandiram-se as dos cinco integrantes da banda musical Mamonas
atividades inrlH~tri8is, E=m 1Ç\~O () H!0 0'9 ,Janeiro iá f\Ss8.ssin8.s.



O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. De
putados, o Levantamento Sistemático da Produção
Agrícola do IBGE, em prognóstico realizado em no
vembro de 1995, aponta área plantada de 8,1% me
nor que a safra passada.

No período de 4 a 1O de fevereiro de 1996, a
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento 
realizou o 3º- levantamento de campo da safra
1995/96 na região Centro-Sul e nos Estados do Ma
ranhão, Piauí, Tocantins, Rondônia e Bahia. A pes
quisa contemplou as áreas semeadas com as princi-

o SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, estava até há pouco assistindo ao depoi
mento do Presidente do Banco Central, Gustavo
Loyola, perante as duas Comissões Mistas que exa
minam medidas provisórias, e confesso que me sur
preendi.

O País vive, de certa forma, uma comoção na
cional ao ser informado pela imprensa de que um
grande banco emitiu dinheiro falso - pois, na prática,
foi isso que aconteceu -, algo em torno de 5,8 bilhõ
es de reais.

O depoimento do Sr. Gustavo Loyola foi uma
forma de tergiversação. Falou mais de duas horas,
buscou dar uma aula para os Parlamentares de
como funciona o Banco Central, esclarecendo a re
lação entre este e o setor financeiro, mas explicaçõ
es cabais e profundas sobre a fiscalização, a quebra
do Econômico, a fraude do Banco Nacional e sobre
a informação, que toda a imprensa divulgou, de que
comunicou os fatos ao Presidente da República no
dia 5 de outubro, logo após ser informado pela Dire-

Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 05659

O Brasil está de luto porque essa banda come- ção do Banco Nacional da fraude que ali se desen-
çava a projetar o nosso nome no exterior em termos volvia, o Presidente do Banco Central, Sr. Gustavo
culturais, haja vista que esta semana aquele grupo Loyola, não deu.
estaria viajando para Portugal, para ali, como já fize- Fica evidente que estamos vivendo uma grave
ram outros artistas brasileiros, divulgarem cultural- situação no País. O Banco Central não é o repre-
mente o nosso País. sentante do Estado para fiscalizar o sistema finan-

Quero também dizer que a Bahia, em especial ceiro nacional, pelo contrário, é o representante do
a cidade de Irecê, está de luto pela perda do seu fi- sistema financeiro no Estado nacional. A drenagem
lho ilustre. Refiro-me ao vocalista da citada banda, o de recursos para o sistema financeiro é uma realida-
conterrâneo Dinho, que, assim como eu, sempre tez de incontestável. O que chama mais ainda a minha
questão de enaltecer a sua terra natal, sempre dei- atenção é que até hoje o foco do debate era a crise
xou claro que se orgulhava de ter nascido naquela do Estado brasileiro, o Estado feito em função dos
cidade, a ponto de denominar a sua banda de Ma- interesses da elite, a serviço das elites. Mas o foco
mona, planta que produz óleo para aeronaves, Irecê, das atenções, hoje, volta-se para a sociedade.
além de capital mundial do feijão, é também a capi- O banco é o templo da moeda. No sistema ca-
tai mundial da mamona, Município que mais produz pitalista, ele funciona como o lugar mais sagrado do
bagas de mamona no mundo. Vejam o quanto era capitalismo, pois ali o deus-moeda é reverenciado.
grande o amor de Dinho por sua terra natal, a ponto Ora, um dos maiores bancos do País comete uma
de denominar sua banda com o nome da planta pro- fraude inacreditável, tinha 652 contas falsas, que ge-
duzida em larga escala em nossa terra. ravam um possível crédito de 5 bilhões e 800 milhõ-

Lamentamos também pelos milhões de crian- es de reais e o Banco Central não teve, durante dez
ças e adolescentes deste País afora que viram seu anos, condições de examinar a validade dessas con-
ídolo partir prematuramente, logo após o lançamento tas. Se um banco fez isso, é o caso de se perguntar:
de seu primeiro LP, já totalizando quase 2 milhões E nos outros bancos, como está efetivamente a fis-
de cópias vendidas. calização do Banco Central?

Mais uma vez, pedimos à Mesa que registre Isso expõe com crueza, Sr. Presidente, a crise
nosso voto de pesar pelo falecimento dos nove pas- do capitalismo brasileiro, muito mais do que a crise
sageiros do Lear jet, como também pela partida da do Estado brasileiro; a crise do capitalismo brasileiro
banda musical Mamonas Assassinas. envolve, fudamentalmente, o setor financeiro, que é

Era o que tinha a dizer. o setor hegemônico do capital no nosso País.
Nesse sentido, é lamentável que o Poder Le

gislativo não assuma suas funções e participe ativa
mente do processo de investigação em relação a
esse tema, e é evidente que temos um mecanismo
para realizar essa investigação, a CPI.

Faço um apelo a todos os Parlamentares para
que tenhamos uma atitude digna e que o Congresso
cumpra sua função constitucional: investigue o es
cândalo do sistema financeiro convocando uma CPI
mista para este assunto.
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pais culturas de verão. Neste levantamento,a CO- ziram consideravelmente a área plantada devido à
NAB constatou área plantada 8,7% menor que na evasão de renda do setor agrícola.
safra 1994195. Deixaram, portanto, de ser plantados O Custo de produção, sem a correspondência
mais de dois milhões, cento e cinqüenta e dois mil na arrecadação, também contribuiu para a redução
hectares. na produção e para o agravamento da situação de

Para a região Centro-Sul prevê-se, portanto - abastecimento interno, como vem ocorrendo, fazen-
é apenas uma estimativa -, em conseqüência dis- do com que a importação indiscriminada agrave
so, uma queda de 14,9% na produção. Isto signifi- mais ainda a já falimentar situação da grande maio-
ca nove milhões, seiscentos e dezessete mil tone- ria dos agricultores brasileiros.
ladas de grãos produzidas a menos. Em nível na- Nota-se, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
cional estima-se uma produção de grãos de pouco dos, que esta queda de safra sofrida pelo Brasil já
mais de 71 milhões de toneladas, 11,8% inferior à era prevista. No início do plantio da safra de ve-
safra de 1994/95 - se essa estimativa for confir- rão, 1995/96, viemos a esta tribuna demonstrar o
mada, porque há indícios de que a área plantada descaso com que o Governo Fernando Henrique e
hoje é de menor qualidade, por isso, a rentabilida- seus aliados estão tratando o setor agrícola brasi-
de e a produtividade dessas áreas será muito me- leiro, especialmente a agricultura familiar, que é
nor. responsável pela produção da maioria dos produ-

A expectativa de incremento na área a ser cul- tos básicos de consumo interno. O que noticiamos
tivada com trigo, devido ao estímulo dos preços in- hoje é o atestado desta política perversa que está
temacionais e à disponibilidade de sementes, vai em curso, responsável pela expulsão do homem
permitir um volume maior de produção em relação do campo, agravando ainda mais a situação social
ao obtido na safra passada, elevando o volume de do Brasil.
grãos produzidos pelo País, mas muito insuficiente No caso do Pronaf, programa que teria como
para superar a grande expectativa de queda da pro- papel incentivar a agricultura familiar - que é res-
dução total de grãos. ponsável pela produção da maioria dos produtos da

Avaliando alguns produtos nas Regiões Sul e cesta básica -, ocorreu muito de propaganda enga-
Sudeste, chega-se a índices alarmantes num com- nosa ao pequeno produtor. Chegando aos bancos,
parativo de área e produção da safra 1995196 em re- as dificuldades colocadas forarn tantas que, do mon-
lação à safra passada. Se não, vejamos: tante de recursos que seriam destinados ao progra-

a) algodão: houve uma redução de área planta- ma, temos informações preliminares de que não fa-
da de 30% e uma queda de 26,9% da produção; ram liberados sequer 10% do total.

b) arroz: redução da área plantada de 12,2% e Esperamos, Sr. Presidente, com estes dados
queda de 14,4% na produção; que alarmam e prenunciam o agravamento da si-

c) feijão: Santa Catarina teve uma área planta- tuação econômica e social do campo brasileiro,
da de 12% a menos e uma queda na produção de alertar nossos governantes para acordarem antes
35,4%. Esta queda abrupta foi fortemente influencia- que os milhares de famintos, que resultam deste
da pela seca que assolou o Estado. Nos demais Es- quadro, passem a bater diretamente nas portas
tados do Sul-Sudeste a área reduziu-se em 10% e a dos palácios pedindo comida para alimentar seus
produção teve uma variação de -13,6% em relação filhos e filhas.
a 94/95; Por isso informamos a todos que estamos ini-

d) milho: novamente Santa Catarina dá de- ciando uma vigília de protesto no plenário da Câ-
monstrações da disparidade, tanto na variação da mara Federal, juntamente com vários Parlamenta-
área plantada quando na queda de produção. En- res, contra a prisão política das lideranças do Mo-
quanto nos demais Estados do Sul-Sudeste, com vimento dos Sem-Terra ocorrida em São Paulo.
área plantada reduzida em 10% e produção 15% Estamos mobilizando Parlamentares companhei-
menor, Santa Catarina apresentou uma variação - ros na tentativa de sensibilizarmos a Casa, as Li-
40% na área e -21 % no comparativo entre as duas deranças dos partidos e também as autoridades
safras, já comprovadas pelos órgãos do Governo. competentes no sentido de que haja o fim definiti-

Dentre os fatores de desestímulo, o preço re- vo dessas prisões arbitrárias, sem fundamento legal.
cebido pelos produtores é, um dos principais. Para- Consideramos que as lideranças do Movimento
ná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso Estados dos Sem-Terra deixaram de ser presos comuns,
que respondem pela maior parte da produção, redu- passando a ser presos políticos e reféns da Justiça



O SR. ELISEU RESENDE (Bloco/PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sA>. e
Srs. Deputados, a propósito do noticiário a respeito
do estado das estradas do Brasil, trago a esta Casa
o seguinte pronunciamento.

Assiste-se hoje no Congresso Nacional ao de
bate para a aprovação do Orçamento da União, rela
tivo ao exercício de 1996. Pela leitura dos relatórios
parciais, percebe-se claramente como nós, políticos,
ficamos tentados a iniciar obras novas em detrimen
to da aplicação dos escassos recursos disponíveis
na conservação e restauração do que já foi feito.
Isso ocorre no setor da infra-estrutura e mais acen
tuadamente com as estradas.

O projeto técnico de uma rodovia prevê que
seu pavimento seja restaurado a cada período de
dez a 15 anos, mediante reinvestimento relativamen
te pequeno. Quando isso deixa de ser feito, as estra
das se acabam. Dessa ineficiência resulta a alta dos
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brasileira, que não considera o direito de conquistar do quanto à BR-364, à qual estão destinados ape-
um pedaço de terra como solução para o problema nas R$6 milhões (seis milhões de reais) no orça-
social que vive o campo neste País. mento deste ano. Pela precariedade em que se en-

A partir deste momento, estamos nos incorpo- contra a rodovia, esse valor deve ser insuficiente, fa-
rando aos demais Parlamentares em vigília no ple- zendo prever-se a persistência do quadro de calami-
nário desta Casa. Passaremos aqui a noite de hoje e dades.
neste plenário ficaremos até que haja uma definição Nesta oportunidade, quero também registrar o
em relação à soltura dos presos políticos do Movi- meu protesto contra o Governo do Estado de Ron-
mento dos Sem-Terra. dônia, pela forma passiva como vem encarando e

enfrentando esse estado de coisas. Sem dúvida al
guma, a população rondoniense não merece uma
administração como a atual, que além de não res
ponder satisfatoriamente por suas responsabilidades
diretas, não atua de forma competente em suas ges
tões perante o Governo Federal.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero
clamar junto a todos os integrantes desta Casa, em
particular os representantes das unidades da Fede
ração cortadas ou beneficiadas pela BR-364, para
que reivindiquem junto ao Governo Federal uma
ação definitiva na restauração da rodovia. Tenho
certeza de que os benefícios não se restringirão às
regiões atingidas, mas se expandirão para todo o
País.

Particularmente, peço ao Sr. Presidente da Re
pública, aos Ministros dos Transportes e do Planeja
mento e Orçamento e ao Diretor-Geral do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)
um tratamento à BR-364 diferente do dispensado
até agora. Não é mais possível continuarmos convi
vendo com as cenas deprimentes que temos pre
senciado in loco e pela televisão. Façam algo mais
pela BR-364 e pelas Regiões Centro-oeste e Norte.

o SR. EXPEDITO JÚNIOR (PPB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, mais uma vez venho a esta tribuna
para denunciar não mais apenas o estado calamito
so em que se encontram vários trechos da BR-364,
mas o agravamento de uma situação que tem leva
do ao desespero todos aqueles direta ou indireta
mente dependentes dessa rodovia.

O último protesto de caminhoneirc.s contra a
piora das condições de tráfego da rodovia vem
ocorrendo desde o dia 1º-, sexta-feira, em vários
trechos nos Estados de Rondônia e do Mato Gros
so. As filas de carros, ônibus e caminhões já são
quilométricas, gerando um clima tenso nos mani
festantes, que não estão dispostos a desbloquea
rem a estrada enquanto alguma solução não for
tomada. Os motoristas já não s!Jportam mais tra
balhar na atual situação, na qual são expostos a
acidentes, provocando inúmeras vítimas e perdas
materiais.

Esse quadro enseja a adoção imediata de
ações eficazes, consistentes, sérias e responsá
veis, e não mais medidas paliativas, tipo operação
tapa buracos, que não resistem ao período das
chuvas.

É desnecessário repetirmos, em detalhes, a
importância sócio-econômica da BR-364 não apenas
para os Estados mencionados, mas para toda a
Amazônia Legal e para o Brasil, por ser o único
acesso asfaltado com o Centro-Sul e uma das mais
importantes vias dentro do contexto estratégico bra
sileiro, rumo à expansão das fronteiras e da integra
ção com os países vizinhos.

É também inadmissível que as regiões mais
carentes do País continuem sendo tratadas de forma
discriminatória pelo Governo, que desconsidera os
prejuízos causados ao comércio, à indústria, à agri
cultura e ao povo em geral.

Agora mesmo as autoridades federais anuncia
ram a obtenção de um empréstimo externo de US$4
bilhões (quatro bilhões de dólares) para serem apli
cados na restauração e duplicação de algumas das
principais rodovias do País, mas nada foi menciona-
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fretes e, conseqüentemente, dos preços. O reflexo além daqueles pretendidos pelo Governo Federal, e
mais dramático é, no entanto, a falta de segurança não interfere nas atuais arrecadações dos Estados e
do tráfego. Muitas de nossas estradas teriam hoje Municípios. Tem o mérito, entretanto de instituir um
de ser interditadas pelos riscos a que se expõem programa de recuperação e preservação das vias
pessoas e bens trafegando ao longo de seus pavi- públicas.
mentos precários, sem qualquer sinalização. TLK:Io O Conceito está consistente com o substitutivo
porque no Brasil quase sempre se esquece do dever que estamos apresentando ao Projeto de Lei IT!
primeiro de preservar o patrimônio público, construí- 1.176/95, encaminhado pelo Executivo, com o objeti-
do no passado, às vezes com o sacrifício de gerações. vo de estabelecer os princípios e as diretrizes que

As empresas privadas e também as empresas devem nortear as ações relativas aos diferentes
públicas que contam com recursos próprios dão meios de transporte. Ali preconizamos o princípio
prioridade à manutenção e à reposição de seus ati- básico de que os usuários devem pagar pelos servi-
vos. Mas quando os recursos financeiros decorrem ços que lhe são prestados, em regime de eficiência
de tributos gerais, ou seja, de dotações do Tesouro econômica e que essa contribuição dos usuários, re-
Nacional, como no caso do DNER, deixam de ser colhida direta ou indiretamente pelo Poder Público,
prevalecentes os critérios técnicos de preservação e lhes será retornada mediante oferta de rede viária
retorno dos investimentos. que reduza seus custos operacionais e o consumo

No passado, o DNER também contava com re- de combustíveis.
cursos específicos, provenientes do Imposto Único Se forem aprovados, esses novos dispositivos
sobre Combustíveis e Lubrificantes e da Taxa Rodo- legais consolidarão o princípio da preservação do
viária Única. Quando da revisão constitucional de patrimônio público e darão aos poderes Executivo e
1988, esses tributos foram substituídos pelo ICMS Legislativo caminhos para dotar o País de infra-es-
incidente sobre derivados de petróleo e pelo IPVA trutura capaz de garantir a operação racional e se-
(Imposto sobre Propriedade de Veículos Automoto- gura dos transportes e contribuir para a retomada do
res), ambos arrecadados pelos Estados. Como de- processo de desenvolvimento. Por aí será possível
corrência desse repasse de recursos. o natural seria salvar nossas estradas.
que a administração da malha rodoviária nacional O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - Pl) - Sr.
fosse também transferida para as unidades da Fede- Presidente, sr'ls. e Srs. Deputados, o jornal O Dia,
ração, como já ocorre em quase todos os países. de Teresina, do dia 1Q. do corrente mês, sob o título
Isso não aconteceu e o resultado ai está: as artérias População de São Raimundo Vive Drama da Falta
de circulação nacional encontram-se esclerosadas e Dágua, faz uma competente análise do drama que
os Estados paradoxalmente, mergulhados em dificul- vem assolando há muito aquela dinâmica cidade,
dades financeiras, mal dando o ICMS e o IPVA para que engloba uma microrregião importante do sertão
cobrir suas folhas de pessoal. E todos nós proclaman- piauiense. Tece várias considerações, sobretudo a
do a necessidade de se reduzir o custo Brasil. respeito dos acidentes topográficos do Município,

O que fazer, se não há condições para criação que impedem um abastecimento normal de água.
de novos impostos ou para utilizar aqueles hoje atri- em função disso, há quatro meses, estamos insistin-
buídos aos Estados Municípios e se o dinheiro do do junto ao Presidente da Fundação Nacional da
Tesouro Nacional, além de escasso, é pulverizado Saúde (FUNASA), Dr. Edmundo Juarez, para que
politicamente?A solução poderá ser encontrada atra- tome as providências necessárias para que essa
vés da emenda que apresentamos à Proposta da Fundação dê a devida atenção àquela cidade, uma
Reforma Tributária encaminhada pelo Poder Execu- das mais importantes do Estado, a qual até hoje não
tivo ao Congresso Nacional. Em sua mensagem, o recebeu nenhuma assistência daquele órgão.
Governo propõe a criação de um novo ICMS, incor- Com satisfação registro que o Dr. Edmundo
porado ao IPI, a ser repartido entre as três esferas Juarez atendendo às nossas ponderações, em duas
de Poder. Nossa emenda postula que as parcelas entrevistas pessoais e depois de aLK:Iiência com o
desse novo tributo, incidentes sobre importação e Sr. Ministro da Saúde, determinou que fosse a São
circulação de petróleo e seus derivados, bem como Raimundo Nonato, além do Coordenador Regional
sobre as prestações de serviços de transportes ro- da Fundação Nacional de Saúde no Piauí, um dos
doviários, sejam aplicadas exclusivamente na me- mais renomados técnicos daquele órgão, o Dr. Artur
Jhoria, restauração, conservação e segurança das Guilherme Teixeira, os quais realizaram estudos
rodovias. Essa proposição não cria novos impostos, abrangentes da situação daquela cidade e verifica-
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ram a veracidade dos apelos que vínhamos fazendo o prazer de representar e onde obtive mais de 50 mil
ao Dr. Edmundo Juarez e ao Sr. Ministro da Saúde. votos.

O pedido que faço agora ao Dr. Edmundo Jua- .Esses meninos, que tão bem representaram o
rez é que acelere as providências relativas aos estu- Brasil, mais especificamente nossa cidade, pessoas
dos feitos sob a supervisão do Dr. Artur Guilherme com quem convivemos - tivemos oportunidade de
Teixeira e do Coordenador da Fundação Nacional ter contato pessoal com seus familiares, o Sr. Hilde-
de Saúde no Piauí. brando, pai do Dinho, e D. Célia - sofreram, no últi-

Aproveito para fazer um apelo sobre a minha mo sábado, um trágico acidente que levou os Ma-
cidade natal, São João do Piauí. No ano passado, O monas Assassinas para o céu, tenho certeza....
Deputado Paulo Henrique fez uma solicitação ao Sr. Vivemos, em nossa cidade, três dias de luto
Governador do Estado e à Agespisa, organismo en- oficial, decretado pelo Prefeito, Sr. Vicentino Papot-
carregado do abastecimento de água do Piauí, para to. Foi uma semana desagradável, com o desapare-
que fossem reexaminadas as condições do abaste- cimento de nove pessoas que levavam alegria à po-
cimento de São João do Piauí - uma das maiores ci- pulação brasileira e tiveram morte trágica num aci-
dades do Estado - vez que todo o sistema de tubu- dente aéreo, fato que me causa preocupação. Nós,
lações ligado ao abastecimento de São João já tem que viajamos de avião para São Paulo e para o Rio
mais de 20 anos, está desgastado e, agora, as infil- de Janeiro, corremos riscos. Atualmente, quem tem
trações decorrentes desse estado estão \ocasionan- de desembarcar em Congonhas, por vezes, fica so-
do focos de água com resíduos fecais, causando brevoando a cidade, no horário de muito tráfego, ar-
problemas de saúde da maior gravidade na minha riscando a própria vida, até que o avião possa pou-
cidade. Imaginava que esse problema estivesse saro Tragicamente isso ocorreu com os Mamonas
sendo reexaminado e conduzido pelo Governo do Assassinas, os meninos de nossa cidade, Guaru-
Estado, mas, infelizmente, as condições financeiras lhos, a qual tenho o prazer de representar no Con-
da Agespisa são precárias. Hoje, conversando com gresso Nacional.
o Secretário do Prefeito de São João do Piauí, o Sr. Nesta hora, consternado, faço-me portador da
Adauto de Oliveira declarou-me que continua no população de Guarulhos, que, com muita honra, rep-
mesmo status quo a situação de abastecimento de resento neste Congresso Nacional, na homenagem
água em São João do Piauí, com água contamina- póstuma que rendo aos meninos Alecsander Alves
da. O pedido que faço ao Dr. Edmundo Juarez é no (Dinho), Júlio Rasec, Alberto Hinoto, Sérgio Reoli e
sentido de que - peço até desculpas pela maneira Samuel Reoli, componentes da banda Mamonas As-
às vezes incisiva com que faço reivindicações para a sassinas que, tragicamente, desapareceram nas
minha sofrida região - determine ao Dr. Artur Gui- matas da Serra da Cantareira, encostada ao Aero-
Iherme Teixeira que vá a São João do Piauí e faça porto Internacional de Guarulhos, vítimas de aciden-
uma análise de perto das condições terríveis - diga- te aéreo, na noite do último sábado, dia 2 de março.
mos assim - da água daquela importante comunida- Aos pais e demais familiares dos jovens músicos de
de piauiense, cuja sede municipal até hoje não reee- Guarulhos nós, guarulhenses, externamos comovida
beu sequer uma visita da Fundação Nacional da solidariedade nesse sofrido passamento.
Saúde do meu Estado, embora outros municípios, Sábado à noite, aqui .em Brasília, antes de en-
sem a dimensão populacional, econômica e social e trarém ao palco, os Mamonas se abraçaram como
sem sofrer com a gravidade do problema que afeta crianças, gritando somente para eles: Mamonas,
minha cidade natal, já tenham recebido a presença Mamonas, Mamonas! E ao subirem ao palco para o
daquela Fundação. show, como sempre, estavam felizes. Eles come-

Estou certo de que o Dr. Edmundo Juarez, um moravam, com grande ovação dos brasilienses, o úl-
dos maiores sanitaristas do nosso País, sensível a timo compromisso da banda no Brasil até a grava-
problemas dessa natureza, atenderá também a este ção do novo disco, e juntos, de mãos dadas, grita-
nosso apelo. vam: Esse é o nosso último show! Pareceu proféti-

Era o que tinha a dizer. co, mas isso, só Deus Onisciente sabe. Milhares de
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Bloco/PPB brasilienses viveram emoções antagônicas em me-

- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs nos de doze horas: alegria, assistindo, cantando e
e Srs. Deputados, venho à tribuna, com muita triste- dançando no show com os Mamonas, e tristeza, sa-
za, registrar o episódio ocorrido, no último sábado, bendo da tragédia ocorrida após o show, sem os
com os meninos de Guarulhos, Município que tenho Mamonas.
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O sonho dos Mamonas Assassinas nasceu mismo de pessoas não afeitas a encararem a nova
numa modesta casa num bairro pobre de Guarulhos, realidade da vida.
onde compunham as músicas e as ensaiavam e se A esses movimentos restritivos, os Mamonas
apresentavam em festinhas e bailes nas regiões de Assassinas respondiam, como as crianças e adoles-
Guarulhos e de São Paulo, fazendo covers de outras centes assimilavam, dizendo: Fazemos brincadeiras
bandas, com o nome de Utopia. Ninguém imaginaria que as crianças entendem. A maldade está na cabe-
que os Mamonas Assassinas, jovens de origem hu- ça dos adultos. Nunca fazemos nada para agredir
milde de Guarulhos, conseguiriam alcançar tamanho ninguém. Somos uma banda de rock que usa hu-
sucesso. mor.

Mas, rapidamente, as imagens, os atos, as Em sete meses de sucesso, o grupo Mamonas
idéias tornaram o sonho em realidade. Os Mamonas Assassinas ganhou o Brasil e estava para ganhar o
ensinavam, pelas suas músicas, sobretudo às crian- exterior. No mesmo dia 2 de março, iniciaria o lança-
ças e aos adolescentes e também aos pais, aos mento do disco em Portugal, com programa intenso
adultos, enfim, a todos, como as coisas realmente de promoção. Daria mais de' trinta entrevistas para
são e ao mesmo tempo, como competentes satiris- jornais e rádios, além de se apresentar num show e
tas, encantavam a todos porque sabiam brincar. O participar de quatro programas de televisão, dois de-
Grupo Mamonas Assassinas apartava-se do padrão les no horário nobre.
sobre o que se deve mostrar às crianças e aos ado- Mas quando o sucesso dos Mamonas começa-
lescentes, mas sua linguagem inculta e tosca calava va a ultrapassar as fronteiras do Brasil, atingindo
fundo diretamente a curiosidade das crianças e ado- principalmente Portugal, a fatalidade, abruptamente,
lescentes e despertava a atenção dos adultos. apagou a cintilante luz dos Mamonas. Uma tragédia,

A irreverência e humor com que os rapazes sem palavras para se descrever.
de Guarulhos tratavam da crônica cotidiana con- Uma indescritível comoção tomava conta de to-
quistaram as crianças e adolescentes. Em poucos das as pessoas, de todos os lares, já na noite de sá-
meses, os Mamonas Assassinas estouraram em bado para domingo, ao saberem do fatídico aconte-
todo o País, com seus hits Sabão Crá-Crá, Vira- cido, quando a serra da Cantareira apareceu inespe-
Vira, Robocop Gay e Pelados em Santos. Donos radamente na frente dos meninos engraçados de
de um estilo irreverente, conquistaram em poucos Guarulhos, bem perto já de suas residências.
meses uma legião de fãs, formada principalmente Crianças, testemunhos da verdade e da pure-
por crianças e adolescentes. Tornaram-se seus za, que vibravam com os Mamonas, estão tristes,
ídolos. estão chorando a perda irreparável dos seus ídolos.

O grupo Mamonas Assassinas tornou-se um Os lares estão se resguardando em silêncio, medi-
dos maiores fenômenos da história da música popu- tando e rezando.
lar brasileira. Seu primeiro e único disco vendeu, em Quando o anúncio da morte veio na manhã de
poucos meses, mais de um milhão, oitocentas e cin- domingo, os pais tiveram que se desdobrar para
qüenta mil cópias, quantidade superior à alcançada contarem logo cedo aos filhos a fatalidade com os
por campeões de vendagens. Mamonas Assassinas. A tragédia dos Mamonas

As crianças e adolescentes entenderam os Ma- desconcertou os pais dos fãs mirins; muitos não sa-
monas. Lotavam estádios e ginásios nos seus biam a maneira mais adequada de transmitirem a
shows em todo o Brasil. O grupo chegava a dar três notícia da morte dos ídolos aos filhos.
shows por dia e sete por semana. A sua agenda Milhares de pessoas tomaram as ruas de Gua-
não tinha mais espaço para outros shows. A arte rulhos. Era a hora do adeus. Vigília de vinte e quatro
dos Mamonas era dar alegria e isso significava pra- horas se estendia no Ginásio de Esportes Paschoal
zer popular. Thomeo, em Guarulhos, onde estavam os Mamo-

O grupo Mamonas Assassinas transformou-se nas, sem vida. No mesmo lugar, onde há dois me-
em fenômeno de massa de tamanha dimensão que ses, em agradecimento à cidade de Guarulhos,
virou tema de reflexão para intelectuais, jornalistas e como berço abençoado, os Mamonas brindaram as
educadores. Escolas fizeram consultas aos mestres crianças guarulhenses e a população em geral com
em educação para saberem como enfrentar a força um show sentimental e também de cunho filantrópi-
pedagógica da banda que influenciava as crianças e co. Cem mil pessoas se despediram no velório e en-
adolescentes. Por isso também, houve tentativas de terro dos Mamonas. Guarulhos chorou, retribuiu com
censura e proibição de suas músicas, por inconfor- gratidão aos Mamonas, que, como filhos queridos,



o SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, uma das características fundamentais do Esta
do Democrático é sua total desvinculação dos inte
resses privados. O Estado, seus órgãos e suas em
presas devem ser instrumentos a serviço do conjun
to da sociedade, e não se aceita, nos tempos mo
dernos, a prática patrimonialista como marca de ma
nipulação do aparelho estatal.

Recentemente a imprensa brasileira divulgou
pronunciamentos de vários Líderes políticos desta
Casa, especialmente de Parlamentares ligados ao
PMDB, que manifestavam preocupação com a parti
cipação de Ministros no pleito eleitoral e registravam
que essa participação poderia muito facilmente des
cambar para a utilização da máquina administrativa.

Sr. Presidente, aquilo que era preocupação e
suspeita infelizmente tomou feições de fato político
nas últimas semanas, no Estado de Sergipe, com o
posicionamento do Presidente de uma estatal vincu
lada ao Ministério das Telecomunicações, a empre
sa de telecomunicações de Sergipe, Telegipe. A ci
tada empresa é dirigida pelo ex-Deputado Acival Go
mes, membros do PSDB, por indicação do Sr. Minis
tro Sérgio Motta.

O ex-Deputado Acival Gomes acaba de ser
eleito Presidente do PSDB. No momento em que
teve de acumular a função de Presidente da Telegi
pe com a de Presidente do PSDB, S. EXª demons
trou que guarda, como prática política, as regras do
patrimonial ismo.

Publicamente, em entrevista concedida à Rá
dio Progresso, na cidade de Lagarto, o ex-Deputado
afirmou, com todas as letras, que iria utilizar a em
presa de telecomunicações de Sergipe, do grupo
Telebras, como instrumento para promoção política
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divulgaram e enalteceram o nome de Guarulhos no dos aliados do PSDB. Em entrevista publicada pelo
Brasil inteiro por onde passaram, levando sempre Jornal Folha de S. Paulo, na última sexta-feira, o
alegria a todos, principalmente às crianças. Sr. Acival Gomes comete gesto de extremo provin-

No topo do sucesso dessa passagem meteóri- cianismo e demonstra que para colocar a máquina
ca, mas de inéditas e proveitosas lições para todos da Telegipe a serviço do PSDB é capaz de imiscuir-
nós, os Mamonas Assassinas continuavam humil- se até em uma disputa de associação de moradores
des, como nasceram e se criaram. Termino as mi- de um povoado no Município de Lagarto. Justifica-
nhas palavras, com as palavras recentes do Dinho, .se, dizendo que não terá nenhum freio, nenhum pejo
ao ser perguntado por um repórter, no auge do su- ao utilizar as ações administrativas da Telegipe com
cesso dos Mamonas: E daqui a cinco anos, onde vistas a beneficiar os aliados do Presidente Fernan-
você se imagina? Ele respondeu: Só espero estar do Henrique Cardoso e do Governador Albano do
vivo. Eu não sou nada. Sou apenas um músico que, Prado Franco. Questiona, no ar, a opinião pública
graças a Deus, está fazendo o que gosta. Os Mamo- sergipana: Vocês esperavam que eu fizesse o quê?
nas continuarão vivos no coração das crianças, fa- Que me preocupasse com quem votou em Lula e
zendo a alegria delas, o que eles gostavam de fazer, em Jackson Barreto?
conforme os desígnios de Deus. Ora, Sr. Presidente, a Telegipe é mantida pelos

assinantes que pagam as suas tarifas e que, ao ade
rirem aos planos de expansão, transformam-se em
acionistas daquela estatal. Os recursos que o Sr.
Acival Gomes administra são públicos e sua utiliza
ção na construção de postos telefônicos e na expan
são dos serviços de telefonia tem de ter por objeto
os planos de crescimento da empresa, a satisfação
dos clientes e a satisfação da sociedade sergipana.
Qualquer utilização desses instrumentos administra
tivos para beneficiar partidos ou grupos configura
crime, conduta inaceitável que está a merecer uma
posição firme do Sr. Ministro Sérgio Motta.

Ouvido pela Folha de S. Paulo, em matéria
publicada no último sábado, o Ministro Sérgio Motta
disse que iria tomar providências e que, se o Dr. Aci
vai Gomes mantivesse aquela disposição de se utili
zar da máquina administrativa, S. Exª o iria demitir.

Até o momento, o Ministro Sérgio Motta não
adotou qualquer medida que significasse uma refe
rência para o conjunto do País, um balizamento para
o resto do Brasil de que o Ministro não permitiria a
utilização da máquina administrativa para beneficiar
os aliados do PSDB. Até agora providência alguma
foi tomada.

Pelo contrário, hoje o Presidente da Telegipe
ocupa emissoras de rádio do Estado de Sergipe
para fazer agressões ao Partido dos Trabalhado
res, a este Deputado e ao Senador José Eduardo
Dutra, e para reafirmar, com todas as letras, a sua
disposição de usar, de forma patrimonialista, os
recursos do povo de Sergipe para beneficiar seus
apadrinhados políticos e seus aliados nas eleições
municipais.

Estamos marcando, juntamente com o Sena
dor José Eduardo Dutra, audiência com o Ministro
Sérgio Motta. Levaremos as fitas gravadas com as



o SR. MAURI SÉRGIO (PMDB - AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sA,. e
Srs. Deputados, é interessante observar como nos
sa função de parlamentar admite um sem-número
de interpretações. Há aqueles que nos vêem como
meros formuladores de leis a sobrepor a fúria legife
rante sobre tudo o mais. Outros só têm olhos para
nossa ação política, preocupando-se apenas com as
conversas de bastidores e o jogo de xadrez das açõ
es partidárias. Outros mais ainda, ressaltam nosso
papel de avalista da democracia, guardiões do que
já chamou o melhor regime político até hoje inventa
do.

Quer-nos parecer que somos uma composição
destes diferentes aspectos. De fato, o Parlamento
de um país, se livremente eleito, reúne todas estas
funções e símbolos. Cremos porém que há, ainda,
outro importantíssimo campo de atuação para um
Deputado Federal: o de promotor de debates, o de
veículo dos anseios e perplexidades da coletividade
por ele representada.

É justamente nesta última condição que vimos
à tribuna. Tomamos a liberdade de externar nossa
preocupação com os destinos do Oeste brasileiro,
talvez a região mais esquecida e mais injustiçada de
nossa Pátria.

Decerto concorreram para este abandono as
barreiras naturais que se erguem desde os primór
dios de nossa colonização, separando o Oeste do li
toral. As distâncias continentais, o gentio desconhe
cido, as selvas impenetráveis, os campos infinitos
tudo contribuiu para que o Brasil ocidental fosse o
último a ser descoberto, o último a ser desbravado,
o último a ser abrigado sob o mesmo verde-amarelo
que veste os demais rincões.

Não nos furtamos Sr. Presidente, a reconhecer
os obstáculos passados. Cremos, porém, que os
meios também já são outros. Os investimentos dos
últimos anos em telecomunicações e em estradas
permitiram que o Norte e o Centro-oeste brasileiros
se integrassem fisicamente ao País. Chegou o mo
mento, portanto, de buscarmos também a integração
econômica dessas regiões.

Os números oficiais revelam de forma inequí
voca o subaproveitamento desta vasta parcela do
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entrevistas do Presidente da Telegipe, Acival Go- Brasil. Dados do IBGE mostram que a soma dos PIB
mes. do Centro-Oeste, do Acre, de Rondônia e do Ama-

Providenciaremos também, Sr. Presidente, pe- zonas não superou, nos últimos vinte e cinco anos a
rante a Procuradoria-Geral da República, uma repre- magra fatia de 7,8% do Produto Interno Bruto brasi-
sentação para que o Ministério Público abra imedia- leiro.
tamente inquérito policial para averiguar esse tipo de Em contrapartida as demais regiões ocupam
conduta ilícita, imoral e antiética. um espaço bastante acentuado, onde observa real

mente a disparidade entre uma região e outra.
A renda per .capita dos habitantes destes Esta

dos - que consideramos, grosso modo, como o Oes
te do País - não passava em 1994, de US$ 2.110,
contra os US$2.541 do Brasil, US$,2.699 da Região
Sul e US$3.750 da Região Sudeste. Salta aos olhos
a disparidade econômica e social entre as parcelas
próspera e esquecida de um mesmo Brasil.

Seja por uma questão de justiça, seja por moti
vação meramente econômica, algo deve ser feito,
urgentemente, para que 3,5 milhões de quilômetros
quadrados e mais de 14 milhões de compatriotas
saiam da ficção dos mapas e tabelas e incorporem
se, de fato, à Nação real. Alternativas devem ser
buscadas, novos caminhos devem ser abertos, as
conquistas tecnológicas devem ser aproveitadas.
Em suma, há de se exercitar a proverbial criativida
de de nossa gente, para trazer o Oeste do País à or
dem do dia das preocupações nacionais.

Permitimo-nos, neste momento, rápida di
gressão sobre as possibilidades que se nos ofere
cem. Assistimos nos últimos tempos a impressio
nantes transformações nos padrões de condução
da economia. Não só sistemas políticos inteiros fo
ram relegados ao baú de curiosidades da História,
como o comércio e as finanças internacionais ex
perimentaram vigorosíssimo impulso. Ao lado des
ta imprevista revolução, simultaneamente causa e
conseqüência, ocorreu um vertiginoso progresso
científico e tecnológico, concretizando sonhos
considerados impossíveis há apenas duas ou três
décadas atrás.

Uma das facetas mais características destes
novos tempos é, principalmente, a reunião dos paí
ses em grandes blocos de livre comércio. Por meio
de acordos multilaterais, procura-se estender aos
participantes os ganhos de um ambiente econômico
ampliado. Não nos estenderemos aqui sobre os fun
damentos econômicos deste processo, de resto já
bastante conhecidos de V. Exª. Os exemplos pulu
lam: a União Européia, o Nafta, a Associação Euro
péia de Livre Comércio, o Foro de Cooperação Eco
nômica Ásia-Pacífico e o Mercosul.

Aliás, o nosso Mercosul figura com destaque
nesta galeria. Em menos de cinco anos de vigência
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do Tratado de Assunção, o nível de comércio entre
seus participantes superou as expectativas mais oti
mistas. Em apenas dez anos, entre 1985 e 1995, a
exportações intra-Mercado Comum passaram de
US$2 bilhões para US$15 bilhões, já representando
mais de 40% de todo o comércio entre os países da
América Latina.

Apesar do grande peso que o Mercosul passou
a exercer sobre a economia do Brasil, tal influência
tem se revelado algo viesada em favor do Sul e do
Sudeste. Afinal, a proximidade dos principais centros
consumidores, a inércia do capital fixo instalado e a
pauta das exportações dirigidas aos parceiros do
Mercado Comum têm beneficiado mais diretamente
os empresários destas duas regiões do País. Não se
pode argüir, portanto, que o Oeste brasileiro tenha
sentido reflexos apreciáveis da integração do Cone
Sul.

Em nossa opinião, porém, o sucesso do Mer
cosul permite uma alternativa viável para os Estados
mais ocidentais do Brasil. Por que não reproduzir a
bem-sucedida experiência integracionista com os
países limítrofes naquela região? Afinal, a Bolívia, o
Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela já cons
tituem uma zona de livre comércio conhecida como
Pacto Andino. Por que também nãp nos juntarmos a
esses nossos vizinhos?

A formação de um MercoNoerte -chamemo-lo
provisoriamente assim - traria grandes benefícios às
regiões mais esquecidas do Brasil. De fato, seme
lhante iniciativa abriria aos setores produtivos do
Centro-Oeste e do Norte brasileiros maravilhosa
possibilidade de aproveitamento de suas vantagens
competitivas dinâmicas tendo em vista que o Pacto
Andino abriga o segundo maior movimento comer
ciai da América Latina, suplantado apenas pelo Mer
cosul. Prosseguiria, ademais, o processo mais am
plo de integração comercial de todo o continente.
Acima de tudo, uma estratégia de desenvolvimento
de longo prazo daquelas regiões, consistente e sus
tentável, capaz de retirá-Ias do abandono a qL!e até
agora foram relegadas. .

Nós, que de lá viemos, somos tão brasileiros
quanto os dos demais rincões. Assim corno todos os
nossos compatriotas, estamos cansados dos arre
medos de projetos de desenvolvimento baseados no
uso predatório dos recursos naturais, promotores da
sobre-exploração da força de trabalho e incentivado
res da informalidade e clandestinidade das ativida
des produtivas. Temos muito a oferecer ao restante
do País. Talvez - quem sabe? - um MercoNorte
seja o caminho.

O que propomos, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, é que seja encontrada uma forma de re
solver o problema do Centro-Oeste brasileiro. Suge
rimos nestas ocasiões que se pense no Merconorte,
num trabalho integrado pelos Estados e países que
estão nas regiões limítrofes, como Peru, Bolívia, Ve
nezuela e Colômbia, para conseguir uma solução
definitiva para o nosso tão desejado, tão falado e co
biçado Oeste brasileiro e também para a Amazônia
brasileira.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, espero
que as autoridades e o próprio Presidente da Repú
blica ponham em ação uma de suas metas. Refiro
me à Rodovia do Pacífico.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso tem de
monstrado grande preocupação com o assunto e
sobre o mesmo muito tem falado. Foi esse um dos
temas de discursos na sua campanha eleitoral em
muitas ocasiões. Inclusive S. Exª citou, como for
ma de solucionar o problema do Oeste brasileiro,
a Rodovia do Pacífico. Portanto, aguardo que se
solucione esse problema, o que estabeleceu como
prioridade do seu Governo mas que até agora
apenas faz parte dos planos. Espero também que
a verba prometida ao Acre, destinada à constru
ção da Rodovia do Pacífico, seja liberada. Ainda
que se trate de valores ínfimos, o Governo Federal
está negando tais recursos, através de seus
apoiadores no Congresso Nacional- na Comissão
Mista de Orçamento.

Portanto, é preciso que o Governo deixe o dis
curso e passe à ação. O Acre e a região amazônica
necessitam do apoio de todos.

Era o que tinha a dizer.

o SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, funcionários da Casa e Imprensa, desde o dia
25 de fevereiro estão presos no Estado de São Pau
lo, na região de Pontal, a srª Deolinda Alves de Sou
sa e mais três líderes do Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra, por conta de prisões pre
ventivas decretadas pelo juiz daquela área. E por
isso estão sendo obrigados a viver na clandestinida
de o Sr. José Rainha Júnior e outro líder.

Existem quatro habeas corpus impetrados em
favor desses líderes - três no Estado de São Paulo
e um aqui em Brasília. Até o momento a Justiça bra
sileira não apreciou esses documentos. Ontem devia
o Tribunal ter apreciado um habeas corpus, pelo
qual se solicita a liberdade desses líderes, em razão
de serem primários, terem bons antecedentes, pro
fissões definidas e domicílios certos, requisitos que



o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solici
to a V. Exª- a compreensão de que uma duplicidade
de presença de V. Exª- leva prejuízo a seus colegas.
Por isso peço a compreensão de V. Exª e a maior
urgência possível em finalizar o seu pronunciamen
to.

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu
tado Domingos Dutra, desculpe-me. Vou interromper
V. Exª para solicitar a sua compreensão para restrin
gir aomáximo o seu pronunciamento, porque V. Exª
já utilizou da palavra nesta sessão, dando como lido
o seu pronunciamento.

O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente,
na verdade fiz um comunicado.

O SR. DOMINGOS DUTRA - Serei breve.
, Nesse sentido, Sr. Presidente, é que os Depu

tados do' núcleo agrário da bancada do PT estão de
cidindo, a partir de agora, a permanecer aqui no ple
nário desta Casa, pacificamente, em vignia, por soli
dariedade a esses líderes que estão presos indevi
damente. É uma forma de tentar sensibilizar a Justi
ça brasileira, especialmente o Tribunal de Justiça de
São Paulo para apreciar urgentemente esses ha-
beas corpus. '

Vamos ficar aqui: este Deputado e os colegas
José Fritsch, Adão Pretto, Alcides Modesto, Padre
Roque, Fernando·Ferro, João Coser e outros para
este ato pacífico. Convidamos outros Deputados que
o quiserem para que se juntem a nós neste gesto, a
fim de que possamos prestar não só solidariedade,
mas também chamar a atenção da Justiça brasileira
para a urgência da apreciação desses habeas cor
pus.

Peço a V. Exª que está presidindo a Mesa, que
tome as providências necessárias para garantir a
esse grupo de Parlamentares as condições devidas,
a fim de que possamos permanecer aqui hoje à noi
te, amanhã pela manhã, depois à noite, até que o
Tribunal de Justiça de São Paulo ou o Tribunal Su
perior aqui em Brasília aprecie os habeas corpus
que foram impetrados.

Era esse o comunicado, Sr. Presidente. E
agradeço a tolerância de V. Exª-

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sfils e Srs. Deputados,
o Deputado Domingos Dutra acaba de registrar o
movimento que os companheiros do Partido dos
Trabalhadores que atuam na questão agrária farão,
a partir deste momento, até o período de julgamento
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garantem a qualquer acusado neste País defender- dos trabalhadores que foram indevidamente presos
se em liberdade. e que se encontram aguardando julgamento no Es

tado de São Paulo. Inclusive, no nosso caso, uma
companheira do Estado do Espírito Santo, Diolinda,
injustamente está presa por organizar os trabalhado
res e participar, também como assentada, da luta
pela conquista da terra.

Além dessa questão, gostaria, Sr. Presidente,
de registrar a apresentação de urrt Projeto de Decre
to Legislativo co'n1'a-seguinte argumentação: a Se
cretaria da Receita' Federal publicou, em dezembro
de 1995, a Instrução Normativa 'nQ.'69, de 20 de de
zembro de 1995, estabelecendo novosvalores míni
mos para a terra nua, valores estes que serão base
para o lançamento do Imposto Territorial Rural 
ITR, relativo ao ano-base 1995. Tal competência
está prevista na Lei nº- 8.847, de' 199'4. E queremos
relembrar que a transferência da· càbrança do ITR
para a Receita Federal foi uma conquista na Consti
tuição de 1988, atendendo às reivindicações das or
ganizações representativas do meio rural, uma vez
que anteriormente este era cobrado pelo Incra, ex
trapolando as funções daquele órgão. Do mesmo
modo defendemos que com esta mudança poder-se
ia dar maior seriedade e conseqüência a esse tribu
to, pelo menos do ponto de vista da fiscalização.

Sr. Presidente, estabelece a lei do ITR que, ao
fixar as bases para o lançamento deste tributo, a Re
ceita Federal deverá ouvir o Ministério da Agricultu
ra, do Abastecimento e Reforma Agrária, bem como
fazê-Io em conjunto com as Secretarias de Agricultu
ra dos Estados. Esse mecanismo, Sr. Presidente,
permitiria à Receita Federal tomar em consideração
as diversidades regionais, as peculiaridades de cada
Estado e região, de modo a que o preço da terra nua
apurado para o exercício ficasse o mais próximo da
realidade. No entanto, esse mecanismo vem sendo
desconsiderado. E nessa instrução normativa a Re
ceita Federal divulgou uma tabela que, segundo es
tudos realizados pela Emater do nosso Estado, o
Espírito Santo, mostra um aumento de cerca de
1.000% em alguns Municípios.

Ora, tal erro é conseqüência da não- obser
vância da norma legal e pelo fato de a Receita, mes
mo num contexto econômico em que o valor da terra
encontra-se em baixa, ter apenas atualizado a tabe
la de 1994 da Fundação Getúlio Vargas - o que re
sultou em discrepância no nosso Estado. Para corri
gir tais distorções é que estamos apresentando pro
jeto de decreto legislativo que susta a aplicação da
Instrução Normativa nº- 59, de 19 de dezembro de
1995, da Secretaria da Receita Federal, de modo a



JORNALISTA AMEAÇADO DE MORTE
É PERSEGUIDO PELA POLfCIA

O jornalista Messias Carvalho, superintendente
do jornal Ação Popular e diretor-geral do Sistema
Liberdade de Comunicação, vem sendo ameaçado
de morte constantemente e sofrendo perseguições
da polícia, principalmente, do delegado Riali. O fato
está sendo levado ao Ministério da Justiça, às co
missões de Direitos Humanos, da Câmara e do Se
nado, à Procuradoria de Justiça em Sergipe e ao
Comitê Internacional de Imprensa, além de provocar
duras reações da Associação Sergipana de Impren
sa e sindicatos dos Radialistas e Jornalistas.

Messias Carvalho vem sofrendo ameaças por
mais de um ano, quando suas críticas começaram a

Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 05669

que os cálculos possam ser refeitos e os agricultores do por parte da Secretaria de Segurança Pública.
não sejam prejudicados. . Gostaria de dizer a esta Casa - e que o Governador

Sr. Presidente, ao estabelecermos este proce- do Estado, Augusto Franco, tome conhecimento -
dimento, solicitámos que este nosso projeto seja vo- para que casos desse tipo não se repitam, que um
tado com urgência. Queremos também ponderar jornalista que está no exercício do seu dever não
acerca desse tributo em particular. Estamos na imi- pode ser ameaçado, não pode ser calado.
nência de um retrocesso sem precedentes em sua Gostaria de ler um trecho da matéria publicada
história, quando a· proposta de reforma tributária do no jornal Ação Popular, do dia 3 de março, em que
Governo pretende que o ITR passe a ser competên- o Presidente da Associação Sergipana de Imprensa
cia dos Estados. Continuamos defendendo que este jornalista Elito Vasconcelos, foi enfático ao respon-
continue corno um tributo Federal. Ern nossa avalia- sabilizar o Governo Augusto Franco por tudo o que
ção, a União é que reúne condições, competência e está acontecendo e fez um apelo pedindo para que
instrumentos p~ra fazer com que ele venha de fato a o Governador assuma o seu governo e acabe com
cumprir os objetivos. Se de um lado, como todo. tri- esses absurdos. Como jornalista e advogado, Elito
buto tem um caráter arrecadatório, possui também denunciou que tudo isso faz parte de uma campa-
um outro, que .é o de ser instrumento de política nha para desmoralizar a imprensa. E fez um apelo
agrária, objetivando. a não-proliferação das proprie- ao Ministério Público para que interceda na questão.
dades improdutivas.. Tanto por isso que, diferente- Os presidentes dos sindicatos dos Jornalistas, Milton
mente do IPTU, o princípio da progressividade sem- Alves, e dos Radialistas, Fernando Cabral, sesolida-
pre foi regra de cobrança desse imposto. E nesta rizaram com Messias, garantindo o empenho das
perspectiva,' quando. a ConstitLição Federal eStabe-:- entidades no combate a esses abusos. Diz mais
lece a reforma agrária como uma .competência .da adiante: Em entrevista ao progra'11a1mpacto, do Jor-
União, nada mais lógico o ITR permanecer sob a nalista Gilmar Carvalho, da Rádio Jornal, ojomalista
sua responsabilidade. O que esta Casa necessita Messias Carvalho ressaltou sua confiança no Poder
discutir é o aperteiC},lamento desse tributo. Ao Go- Judiciário, mas defendeu a mobilização das autori-
verno compete torná-lo cada vez mais.· efi~ em dades para conter as arbitrariedades. Não po~emos

seus objetivos, e não transformá-lo em moeda de ficar à mercê de qualquer um que pense ter o poder
troca na reforma tributária, como está proposto na de fazer e acontecer ao bel prazer.
emenda constitucional em apreciação. neste Con- Sr. Presidente, era o que tinha a trazer a esta
gresso. . Casa, para que a Comissão de·Direitos Humanos to-

Portanto, gostaríamos de deixar este registro masse conhecimento e providências com relação a
nesta Casa, também em nome da Movimentação do esse fato.
Estado do Espírito Santo, da Federação da Agricul- Solicito a V. Exª- a transcrição da referida matê-
tura, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura ria nos Anais desta Casa.
e dos Produtores que se reúnem lá, nessa luta. MATtRIA A QUE' SE REFERE O

ORADOR:o SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB 
CE.Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, em Sergipe, n~s últimas semanas,
tem sido noticiada, pela imprensa escrita e falada,
ameaça de morte, não sei por quem feita, ao joma
lista MesSias Carvalho, da Rádio Liberdade. Quero
trazer ao Plenário desta Casa, para que a ABI, As
sociação Brasileira de Imprensa, e os grandes órgã
os de comunicação dela tomem conhecimento, a
ameaça que está sendo feita, não sei por quem,
quero afirmar novamente, ao jornalista Messias Car
valho.

Quero dizer que o Jornalista Messias Carvalho
apenas está cumprindo com o seu dever, o de infor
mar à população o que acontece no Estado. Infeliz
mente pessoas inimigas dele o ameaçaram de morte
por conta dessas denúncias, e está sendo persegui-
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incomodar grandes interesses de diversos setores continuar cobrando a apuração dos crimes, não po-
da sociedade e, principalmente, da polícia, que nes- demos continuar vivendo num Estado onde a impu-
te governo tem como marca principal a impLJlidade, nidade está se tornando marca registrada e confio
não conseguindo esclarecer os sucessivos crimes, na Justiça de Sergipe, afirmou Messias.
assassinatos, chacinas e assaltos. Nunca quis trazer O presidente da ASI, jornalista Elito Vasconce-
a público essas ameaças por uma questão de estilo. los, foi enfático ao responsabilizar o governador Au-
Tenho muito trabalho e não queria dar ouvidos a ati- gusto Franco por tudo que está acontecendo e fez
tudes covardes, disse o jornalista que, entretanto, um apelo para que assuma o seu governo e acabe
nos últimos meses passou a ser perseguido de for- com esses absurdos. Como jornalista e advogado,
ma mais acintosa, tendo até mesmo de mudar hábi- Elito denunciou que tudo isso faz parte de uma cam-
tos e até de residência ao receber informação que panha para desmoralizar a imprensa e fez um apelo
setores policiais estavam preparados para metralhá- ao Ministério Público para que interceda na questão.
lo no dia seguinte. Os presidentes dos sindicatos dos jornalistas, Milto

Messias só resolveu fazer a denúncia e tomar Alves, e dos Radialistas, Fernando Cabral, se solida-
todas as providências necessárias, quando passou a rizaram com Messias, garantindo o empenho das
ser acossado por uma série de ameaças de proces- entidades no combate a estes abusos.
so e a abertura de inquéritos sob acusações absur- O delegado Gilberto Passos, Coordenador dó
das por fatos que não ocorreram. Na semana passa- Polícia e quem autorizou a abertura de inquérito\
da, ele foi intimado pela delegada Teonice Santana contra Messias Carvalho, disse que o delegado Rieli
para comparecer à delegacia para ser interrogado, estava com a razão e tentou convencer o jornalista
qualificado e Pregressado, ou seja fichado criminal- de que não há uma campanha sistemática contra a
mente num processo que não chegou nem a ser ins- imprensa. Questionado sobre se o Secretário de Se-
truído. Não se faz isso nem com um torpe marginal. gurança, Wellington Mangueira, sabia ou não da
Está clara a perseguição que pode ainda ter outro perseguição, Gilberto desconversou com um sim-
pano de fundo - diz o jornalista. Quando levou a 00- pies: Não sei dizer se sabia ou não.
núncia ao ar na manhã da última quinta-feira, atra- A classe política também reagiu imediatamente
vés do programa Sem Censura, Messias provocou através de alguns deputados e vereadores. De Bra-
quase uma comoção social, recebendo centenas de sília, o deputado Pedro Valadares ligou para o jorna-
ligações de ouvintes e a solidariedade dos mais di- lista colocando o Congresso à sua disposição. Jorge
versos segmentos da sociedade. O padre José Soa- Alberto, deputado estadual prometeu levar a ques-
res foi um dos que se manifestaram, lamentando tão à Assembléia Legislativa.
que um cidadão que luta pelos direitos da popula- Em entrevista ao programa Impacto, do jorna-
ção, com dignidade, sofre as pressões de quem ti- lista Gilmar Carvalho, Messias ressaltou sua con-
nha a responsabilidade de zelar pela segurança. fiança no poder Judiciário, mas defendeu a mobiliza-

o advogado Emanoel Cacho qualificou o pro- ção das autoridades para conter as arbitrariedades.
cesso aberto pela polícia como uma coisa, e disse Não podemos ficar à mercê de qualquer um que
que estava sendo cometido um absurdo de poder pense ter o poder de fazer e acontecer ao bel pra-
contra o jornalista. Além de desrespeitar a Lei da Im- zero Não podemos esperar que cometam seus abusos
prensa, enquadrando o jornalista no Código Penal para recorrer à Justiça. E até lá, quem se responsabili-
Brasileiro, Pedro Rieli e Teonice deixaram claro a za pek:>s constrangimentos? Gilmar fez duras críticas à
perseguição, pois já no ofício que encaminharam pe- Segurança PLblica em Sergipe e hipotecou total soli-
dindo a cópia da fita, anunciavam que Messias seria dariedade a Messias: Vamos juntos à Delegacia. Essa
indiciado criminalmente. Processaram, julgaram e polícia precisa respeitar imprensa séria e honesta.
condenaram sumariamente, sem ao menos ouvir a Tem que prender bandidos e não cidadãos de bem.
outra parte ou fazer qualquer prova. Nem os regimes Estou para o que der e vier, assegurou.
ditatoriais agiam desta forma e ainda falam em Direi- A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Pronuncia
tos Humanos, disse. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

De forma dura, Messias Carvalho deixou claro Deputados, tive esta semana uma das mais gratifi-
que o que estavam tentando fazer é calar a voz da cantes emoções como parlamentar e como cidadã,
imprensa e assegurou que a categoria está unida na ao conhecer em Palmeira dos fndios, em minha Ala-
denúncia desses crimes e na busca da verdade. Se goas, a Fundação de Amparo ao Menor - FUNDA-
queriam intimidar, o resultado vai ser outro. Vamos NOR.
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Trata-se de obra nascida do coração e das
mãos de uma mulher simples, Dona Maria de Lour
des Monteiro, verdadeiro exemplo de solidariedade
humana. Dona Lourdes, em contraponto ao estado
paternalista, sabe modelar em cada criança carente
que abriga o .indivíduo que amanhã será parte de
nossa sociedade viva. Simples, também, é a história
de nascimento da Fundanor.

Um dia, quinze anos atrás, D. Lourdes sur
preendeu dois moleques mexendo no jardim de sua
casa e os repreendeu, mandando que fossem para
casa, pois era hora do jantar. Mas eles não tinham
casa e tampouco jantar. E D. Lourdes lhes deu de
comer. Dia seguinte, eram quatro crianças, depois
seis, dez e hoje ela abriga cerca de 500 menores, a
quem falta não apenas jantar. Faltam-lhes casa, es
cola, carinho, orientação. Falta-lhes até a cidadania.

A Fundanor, assim, é hoje um lugar para ser
feliz. D. Lourdes é a mãe de uma grande família, em
marcha para o futuro. .

Mas, Sr. Presidente, há também dificuldades
nessa obra. E muitas dificuldades. O apoio da socie
dade e de algumas organizações de Governo não
têm sido suficientes. O poder público, por sua vez,
não tem demonstrado sensibilidade para estas difi
culdades na mesma dimensão de suas necessida
des. E a massa de excluídos, miseráveis, vem cre
scendo a cada dia no Brasil, criando limites de cala
midade social.

Hoje mesmo acabo de receber apelo do Presi
dente da Associação das Instituições Filantrópicas e
Assistenciais de Alagoas, Sr. Daniel Costa, em bus
ca de solução para as dificuldades que vêm atraves
sando as 71 entidades filantrópicas que trabalham
com cerca de 20 mil crianças, adolescentes, idosos
e portadores de deficiência naquele Estado.

É preciso, pois, encontrar uma saída. Sobretu
do porque esta é a situação de todo o País. E esta
tribuna é o local para este grito de socorro evitar que
o caos social se instale no País, com riscos iminen
tes para a própria estabilidade de nossa frágil demo
cracia.

Nesse sentido, não é possível que, corrigindo
poucos erros, conseguiremos levar uma comunidade
muito forte a uma miséria maior - o que está aconte
cendo com nossas crianças, idosos e deficientes fí
sicos. Dessa forma, faz-se necessária uma reavalia
ção.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, apelo, neste
instante, para que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que esteve reunido com nosso partido, o

PSDB, sábado passado, olhe para a região do
agreste alagoano. Precisamos do compromisso fir
mado por este Governo em relação à adutora do
agreste. Clamamos para que sejam liberados os 14
milhões de reais de que necessitamos para o térmi
no daquela obra, iniciada há 12 anos.

O SR. WILSON CIGNACHI (PMDB -- RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr'ls. e
Srs. Deputados, lutar por justiça para as pequenas e
microempresas e desburocratizar as regras de seu
funcionamento não é nada de ilegal ou imoral. Pelo
contrário, é ter plena consciência da responsabilida
de parlamentar, é lutar por grande parte da popula
ção brasileira.

Precisamos ter muito cuidado - sob pena de
cometer-se injustiças - na questão levantada pelo
Presidente da República em sua recente visita ao
México quando disse que o Congresso é corporati
vista, dando mais importância a assuntos de interes
se direto ao invés de ter uma visão global do País. É
claro que existem interesses corporativos e os inte
grantes destes grupos devem ser nominados. No
entanto não se pode confundir a defesa de interes
ses amplos por parte de um congressista com cor
porativismo. É o meu caso com relação às microem
presas, das quais sou ferrenho defensor pois acho
que as mesmas são injustiçadas. Não busco privilé
gios para este setor, busco apenas justiça. Corpora
tivista seria, por exemplo, se defendesse os privilé
gios da aposentadoria dos parlamentares. Neste
caso fui, sou e serei contra.

Corporativistas podem ser chamados aqueles
programas que beneficiam somente algumas gran
des empresas, que possuem fôlego próprio, capaci
dade para captar recursos externos a baixo custo e
ainda recebem benesses do governo.

A importância da pequena empresa no Brasil
pode ser avaliada pelos números que seguem, obti
dos do IBGE:

* 93% dos estabelecimentos industriais, comer
ciais, agrícolas e de serviços;

* 45% dos salários pagos no País;
* 44,1% da receita sobre o valor bruto da pro

dução na indústria comércio e serviços.
Então, defender a manutenção de 60% dos

empregos do País, defender a manutenção da estru
tura industrial e comercial existente, não vejo como
pode ser uma ação corporativa. Defendo e defende
rei sempre. É meu dever e minha obrigação.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a forma como está sendo proposta



Jânio de Freitas

QUEM TEM O QUE TEMER

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR

Toda a atividade do governo e de Fernando
Henrique Cardoso peSsoalmente, nestes dias em
que, o éaso do Nacional revela um escândalo de pro
teção paternal com bilhões públicos, está aplicada,
não na prometida transparência, mas em bloquear
mias revelações e soterar com falsidades as já feitas
à revelia do presidente e do governo.

o O treinamento, verdadeira lavagem cerebral, a
que Gustavo Loyola foi submetido por governistas
nos últimos dois dias dá bem a medida do temor de
que o presidente do Banco Central diga no Congres
so, hoje, o que Fernando Henrique e seu círculos ín
timo querem escondido. É óbvio que tal empenho só
se justifica por coisas muito graves a negar, umas, e
outras a esconder.

A lavagem cerebral pode evitar, por exemplo,
que Loyola repita, perante os parlamentares, que
Fernando Henrique estava informado de tudo sobre
a Nacional desde outubro. Mas tanto faz que repita
ou não, porque suas palavras anteriores ficaram re
gistradas. E ainda porque as evidências são mais
fortes do que palavras.

As evidências escorrem, incontíveis, entre os
jorros de falsificações. A palavra de ordem para o
jornalismo de proteção ao governo é propagar, entre
outras coisa, a tudo o que negue a informações
dada por Loyola. Ou seja, Fernando Henrique, em
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a reforma da Previdência torna-se simplesmente ina- de dinheiro privado, e com Fernando Henrique os
ceitável pelos servidores civis e militares da União. sócios do Nacional tenham levado 6 bilhões do di-

Ao se revogar o parágrafo 42 do art. 40 da nheiro público: I

Constituição, os inativos e pensionistas ficam sem Sr. Presidente, tambem so~bemos agora que
qualquer garantia de ao se reajustar ~s servidores no Senado, os Senadores AntôniO Carlos Magal~ã-
ativos os mesmos índices também serVirem de parâ- es e Ney Suassuna acabam de !rocar socos de~ldo
metro para seus proventos e pensões. ao debate do escândalo financeiro. Sob esse clima

vamos votar a: reforma da Previdência amanhã?
O Sr. Fernando Henrique Cardoso .quer, ~ Acredito que não.

u!"a fo~~a mascarada, levar todo~ .os servld~res ~I- Sr. Presidente, peço a transcrição de outro do-
~IS. e mllltar~s para uma ta~ém Injusta previdência cumento, do Diretor Representante dos Empregados
unlca. É o nivelamento por baiXO. da Caixa Econômica Federal, elencando os motivos

Com esta reforma somente as elites econômi- pelos quais pede a esta Casa que não vote a refor-
cas ganham, como por exemplo os banqueiros que ma da Previdência.
no passado locupletavam-se com a inflação e agora, Sr. Presidente, 'quando cheguei nesta Casa, há
quebrando bancos e com o apoio explícito de Fer- três legislatUras, ouvi a seguinte frase: o mais bobo
nando Henrique Cardoso, têm conseguido bilhões aqui se elegeu Deputado Federal. Por isso, tenho
de reais do erário para seu próprio saneamento. certeza que se reforma for a voto amanhã ela será

Logicamente o lucro do arrocho que virá com a derrotada.
reforma da Previdência servirá para tirar do vérme
lho o banco da nora do Presidente da República,
onde não se estranha o empenho pessoal do mes
mo para que uma CPI que vise apurar tais escânda-
los não venha a se concretizar.

É bandido protegendo bandido.' Estes que no
passado nada eram e pediam transparência, hoje,
fazem pior' que seus velhos inimigos. "

Costumo até dizer que durante o regime militar
suspeitava-se que se roubavam 10%; hoje, com cer
teza podemos dizer que se rouba 90%. E na maior
cara de pau o Sr. Fernando Henrique Cardoso vem
a público dizer que todos os seus ministros são ho
nestos. Também AliBabá sempre achou seus 40 la
drões muito honestos. Contudo, cada um tem seú
conceito de ladrão e isto eu respeito muito no atual
Presidente da República, que há muito vem fazendo
para que a população brasileira - excetuando;.se
seus parentes e amigos banqueiros - viva de forma
mais homogênica, ou seja, todos na miséria.

Do exposto a mim resta aquilo que há de mais
sagrado num parlamentar, voto, que por questão de
justiça será dado por mim contra esta proposta dia
bólica de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, mu
dar para pior a Previdência Social.

Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito dar como lido
artigo do jornalista Janio de Freitas, intitulado Quem
tem o que temer, que conclui sua última frase dizen
do que a diferença entre Fernando Henrique Cardo
so é que Collor, estima-se, tenha levado 2 bilhões



Excelentíssimos Senhores,
Deputados e Senadores,

Assunto: Reforma da Previdência e Fundos de
Pensão

Senhor Parlamentar,
1. Na condição de Diretor Representante dos

Empregados da Caixa Econômica Federal, quere
mos manifestar a V. Exª- nossa preocupação quanto
aos inúmeros aspectos contidos no relatório da Re
forma da Previdência Social que, a nosso juízo, pre
judicarão sobremaneira os trabalhadores em geral.

1.1. A proposta da reforma foi apresentada à
sociedade a pretexto de moralizar a Previdência, eli-

Brasília, 1~ de março de 1996
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outubro, apenas ouviu falar de problemas no Nacio- minar mordomias e privilégios e salvar o sistema da
nal, como todo mundo. De repente, algo extravasa: falência total.

O m?mento mais perigoso para o real, segun- 1.2. Entretanto, de maneira como o Governo
do o presl~en~e, ocorre~ em outubro, .qu~ndo ficou está procedendo, deixa nítida a intenção de subtrai!
clara a falencla do NaCional. O Brasil nao. soube, conquistas e garantias sociais, caso o Congresso
mas em outubro o Plano Real esteve senamente Nacional neste momento tão conturbado deixe de
ameaçado. Se não houvesse uma solução rápida, assumir ~ seu papel de defensor dos dir~itos do ci-
que acabou sendo a incorporação do Nacional pelo dadão .
Unibanco, o resultado certamente teria sido uma .
quebradeira geral. 1.3. Consideramos engodo afirmar a falência

Todo um enorme arranjo de supostos argu- de um sistema que continua apresentando superávit,
mentos, em defesa dos bilhões dados aos donos do apesar da notória sonegação e precari~ade da fis-
Nacional, cai na verdade que queria negar. Se em calização.
outubro houve o socorro ao' Nacional para salvar o 1.4. Outra falácia é a mudança conceitual de
real, em outubro Fernando Henrique sabia o que tempo de serviço para tempo de contribuição, admi-
nega sobre. o Nacional, e que Loyola contou•.As ver- tindo-se a prova por via administrativa ou judicial. Há
dades só saem deste governo assim: por inadver- de se considerar neste ponto, a morosidade no jul-
tência. gamento dos .processos de aposentadoria, devido a

O vale-tUdo que Fernando Henrique está co- falta de aparelhamento ~. de pessoal. Se o Governo
mandando no Congresso, para que não haja a CPI afirma que, na prática, nádá vai mudar, por que in-
dos bancos, tem razão de ser. N'inguém batalha as- sistir na alteração? ." .
sim contra as possíveis descobertas de uma CPI
sem saber o que pod~ ser descoberto. A CPI do 1.4.1. Interessante observar que esse mesmo
caso Collor/PC, com seus acasos inesperados, en- Governo, que exige do trabalhador o recolhimento à

previdência, o que pressupõe relações trabalhistassinou muito a quem tem o que temer.as dois casos não são colTlparáveis, é claro. A formais, esteja propondo a flexibilização dessas rela-
mulher do filho de Fernando Henrique é sócia do ções. 'Mais do que uma incoerência, consideramos

essa investida Contra os direitos dos trabalhadores,
Nacional, mas não é sócia do. presidente, diferente- um insulto à inteligência da população.
mente da relação Collor/PC. No aspecto financeiro,
estima-se que Collor, PC e os demais tenham'l~va- .1.5. Somos, por princípio, contra privilégios e
do uns 2 bilhões. as sócios do Nacional já levaram dàfenqemos que o sistema de previdência seja úni-
da generosidade presidencial quase 6 bilhões. E, di- co e universal, mantendo-se tratamento especial
ferença talvez mais importante. os bilhões atribuídos apenas pqr.1:I a~:u;ltividades insalubres e penosas. As-
a Collor e PC não saíram dos cofres públicos para sim sendo, não.somos contra a reforma, mas contra
eles.. a utilização de·mentiras para promover um tamanho

átàque à classe trabalhadora.

. 1.6. Se somos contra os privilégios, também
somos totalmente contrários à discriminação impos
ta aos funcionários públicos com a proposição de fi
xar limite mínimo de idade' para se aposentar. A re
gra de aposentadoria por tempo de serviço deve ser
universal, tanto para os trabalhadores da iniciativa
privada quanto para os funcionários públicos.

1.7. A aposentadoria proporcional, da mesma
forma, considerando-se a redução do benefício já
existente, deve ser mantida na legislação, pois trata
se de alternativa oferecida ao trabalhador, que, após
longos anos de trabalho, tem o direito de optar por
aposentar-se antes do tempo máximo, ainda que re
cebendo benefício proporcional.

2. Não satisfeito em impossibilitar grande par
cela da sociedade de obter a aposentadoria, o Go-

OF. DIREP 006/96
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verno investe contra os fundos de pensão fechados, Diolinda, esposa do José Rainha, encontra-se hospi-
que são a forma encontrada pelas empresas e tra- talizada com uma depressão muito grande. Lamen-
balhadores de custear o mesmo padrão de vida na tavelmente, aquele hospital está sitiado por forte es-
velhice. quema policial, porque ali está uma mãe doente,

2.1. O artigo 16 do relatório, ao exigir a ade- presa, porque queria terra para trabalhar. Por outro
quação dos planos de benefícios aos ativos integrali- lado, o Sr. Collor de Mello, que foi por nós tirado do
zados, representa uma tentativa do Governo de se poder, está desfilando nas avenidas dos Estados
livrar das dívidas das estatais para com essas fun- Unidos; PC Farias está gozando as praias de Ma-
dações. Ao aprovar tal redação, Senhor Deputado, ceió; os assassinos de Chico Mendes estão soltos e
estaremos condenando à inviabilidade um grande os nossos companheiros estão presos.
número de fundos, prejudicando milhares de traba- Por esta razão, Sr. Presidente, incorporo-me
Ihadores, o que provocará, estamos certos, uma aos demais companheiros e vamos ficar de vigília
enorme confusão e corrida às instâncias judiciais. neste plenário até que a Justiça julgue ocaso.

2.2. Embora não sendo o caso específico da Era o que tinha a dizer.
Funcef, onde a contribuição da patrocinadora é infe- O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PI. Pro-
rior a 1/1, exigir tal proporção de todos os fundos fe- nuncia o seguintes discurso.) - Sr. Presidente, srªs
chados certamente significará a inviabilidade de mui- e Srs. Deputados, desejo pronunciar-me sobre um
tos deles. tema que há muito venho analisando e espero que

3. Não é de se estranhar que o Governo, que se torne uma realidade em nosso País. Trata-se da
deveria patrocinar uma grande campanha a favor reeleição de Presidente da República, governadores
dos fundos fechados, de forma que as empresas e e prefeitos.
os trabalhadores contribuíssem para complementar Esse é um caminho de mão dupla: primeiro,
o benefício da previdência oficial, venha estimular porque de um lado, teme-se que a reeleição trans-
apenas os fundos privados abertos, que repre- forme-se numa via de perpetuação no poder. Segun-
sentarão lucros' e recursos' em cash para os ban- do, que os detentores do poder venham a utilizar-se
queiros? da máquina administrativa para a consecução dos

3.1. Cabe ao Congresso se posicionar em de- seus objetivos. Todavia, estes argumentos não são
fesa do povo, elaborando leis que incentivem as em- suficientes para que abandonemos esta busca, pois
presas a criar e manter entidades de previdência fe- tenho certeza de que seremos capazes de criar nor-
chada como política de "recursos humanos e incre- mas eficientes para combater os prováveis desvios
mento da poupança nacional, possibilitando investi- nesse sentido.
mentos produtivos e geração de empregos. Contudo, sou favorável à reeleição, em todos

3.2. A Reforma da Previdência $ocial não os níveis, por ser testemunho de que dada a nossa
pode, em hipótese alguma, ser dirigida para benefi- cultura política, muito vem se perdendo dos nossos
ciar os conglomerados financeiros que sempre ex- escassos recursos financeiros, uma vez que reside
propriaram a Nação, sem nenhuma preocupação na política da descontinuidade dos programas dos
com o bem-estar da população. nossos até aqui governantes o principal gargalo do

4. Conscientes de que estamos cumprindo desperdício do dinheiro público. Isto ocorre nas esfe-
nosso papel, como representante dos empregados ras federal, estadual e municipal.
da Caixa Econômica Federal, conclamamos V. Exª à No âmbito do Governo federal, sabemos que
intransigência na defesa dos direitos dos cidadãos e quando o Presidente eleito apresenta o seu plano de
na manutenção dos direitos dos trabalhadores, já tão governo, ele elege as suas prioridades, que passam
aviltados em suas condições de vida e de trabalho. a ser o seu principal roteiro de trabalho. Ainda que

Cordialmente, José Carlos Alonso, Diretor receba a mais expressiva aceitação popular, se tais
Representante dos Empregados da CEF. objetivos não forem totalmente alcançados no prazo

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão determinado, não importando qual ou quais os moti-
do orador.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Deputados, vos do não-cumprimento desse programa no tempo
peço a atenção de V. Exas. para dizer que sexta-fei- predeterminado, fatalmente, seu sucessor - ainda
ra fui ao Estado de São Paulo, na Cidade de Presi- que eleito peJo mesmo partido - não assume qual-
dente Prudente, juntamente com Lula, José Dirceu, quer compromisso com os projetos em andamento;
Vicentinho e outros, visitar os agricultores que lá se até por acreditar que dando continuidade àqueles
encontram presos. Constatamos que a companheira projetos, quando concluídos, somarão créditos não



O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªS e Srs. Deputados, tenho visitado a adminis
tração da FNS - Fundação Nacional de Saúde, em
Brasília, onde pude conhecer, através das audiên
cias a mim gentilmente concedidas, a figura do Dr.
Edmundo Juarez.

Edmundo Juarez, velho sanitarista, conhecédor
deste País de norte a sul, em sua labutá no cómbate
às endemias deixou as suas pegadas por este Brasil
afora.

Convocado pelo Ministro Adib Jatene, ocupa o
cargo de Presidente da Fundação Naciónal de Saú
de, cargo que é, antes de tudo, o p'ódio de todo pro
fissional da área de saúdededicado à Saúde Públi-
ca. .,

. Sr. Presidente, Srªs.e Srs. Deputados, o que
mais me impressionou no Dr. Edmundo Juarez foi a
maneira informal como deSpacha em seu gabinete.
Aqueles que não o conhecem esperam por aquele
burocrata-estatístico, configurado em pal~tó e grava:"
ta, cercado de planilhas, 'mapas. Mas, qual o que,
surge à porta do seu gabinete a figura, madura, ale
gre, simples, cordial e bem humorada. Deixa a todos
inteiramente à vontade e,na informalidade de sua
conversa sincera, despacha dizendo a "erdade. Mui~
ta sinceridade e franqueza.

Hoje, desta tribuna, rendo as minhas homena
gens ao Dr. Edmundo Juarez, Presidente da FNS 
Fundação Naciônal de Saúde, como um grande bra
sileiro, um grande homem.. Admiro-o muito, e não
podia deixar de registrar esta admiração, a não ser
pOr este pronunciamento.

O que falo tem eco em outros colegas e nos
funcionários, que dizem o mesmo. É, portanto, um
bom general, que luta pela manutenção dos direitos
dos seus comandados.

Para finalizar, desejo que em sua continuidade
à frente daquela Fundação, mesmo na escassez,
como tem ocorrido até o momento, continue fazendo
a partilha dos seus parcos recursos com eqüidade e
justiça.

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Pronuncia o seguintes discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, cumpre-nos, hoje, expressar
mais uma vez nossa preocupação a respeito do des
tino dos Serviços Sociais Autônomos: Senac, Sesc,
Senai, Sesi, Senar, Senat e SesI, pois, junto com as
necessárias reformas que o Governo deseja implan-

o SR. ADYLSON MOTTA (PPB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªS e Srs. Depu
tados, na semana passada apresentei requerimento
de investigação do Banco Central, através de uma
CP\. Como já colhi algumas assinaturas, comunico
apenas que transformei o requerimento em projeto
de resolução, uma vez que havendo cinco CPI fun
cionando seria inviabilizado meu pedido. Como é sa
bido, há uma obrigação de se colocar em votação no
plenário o projeto de resolução.

Assim sendo, comunico que não vou procurar
ninguém para colher assinaturas, mas terei comigo
uma cópia e outra no meu gabinete. Todo aquele
Deputado que conscientemente quiser assinar o pe
dido de urna CPI para investigar o Banco Central, a

Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 05675

ao governo que os concluiu e sim, àquele que os co- partir de amanhã terei comigo, ou no meu gabinete,
;meçou. Aí reside o maior erro dos nossos goveman- um projeto de resolução para ser apresentado ao
tes e administradores públicos. Acreditando nessa Plenário desta Casa.
premissa, abandonam os projetos já em andamento
e vão em busca de começar novas aventuras, que,
igualmente, não serão concluídas, causando assim,
de imediato, grandes prejuízos à Nação, por não se
rem capazes de distinguir que a grandeza dos seus
atos iniciais frente aos destinos do País reside em
concluir aqueles projetos nos quais muito já se apli
cou de recursos do povo; portanto, carecem de con
clusão, ainda que na ótica do novo governo que se
inicia não seja este uma prioridade.

A sabedoria nos mostra que o custo benefício
de qualquer obra só será alcançado se concluída
for.

Abandonar uma grande obra é um crime duplo,
pois independentemente de quem a iniciou, o fato de
não concordar com o projeto inicial não justifica o
abandono da mesma, pois, como já sabemos; obra
cara é aquela que não se conclui. E não sendo as
sim, fatalmente nosso País está fadado a transfor
mar-se em um imenso canteiro de obras inacaba
das.

Faço aqui um.reconhecimento ao atual Gover
no, que antes mesmo de pensar em reeleição presi
dencial adotou como prioridade a continuidade das
obras inacabadas. E por ter ·certeza de que nem
sempre encontraremos políticas tão felizes é que
sou favorável à reeleição, em todos os níveis.

Acreditamos que com esse processo se fará
justiça aos bons administradores, pois terão oportu
nidade de dar continuidade ao seus planos e proje
tos. Da mesma forma o povo saberá renegar aque
les que não forem capazes de realizar uma eficiente
administração, seja na esfera federal, estadual ou
municipal.
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tar para ajustar o País à estabilidade do real e à eco
nomia globalizada, sempre se fala em redução de
encargos e gastos, principalmente do ch.amado cus
to Brasil.

Essa redução, a fim de tornar nossos produtos
e serviços mais competitivos nos mercados interno e
externo, passaria pela extinção de algumas contri
buições sociais sobre a folha de salários.

Acontece que, levando-se em consideração o
fato de que algumas contribuições são intocáveis,
como a contribuição à seguridade social, restam
aquelas voltadas para os serviços sociais autôno
mos, os quais têm, como única fonte de receita, as
contribuições sobre a folha de salários.

Tal proposta é uma afronta ao passado glorio
so dessas instituições que, por quase meio século
de serviços prestados ao País vêm contribuindo
para o seu desenvolvimento econômico e social,
mediante a implantação de novos conceitos de for
mação profissional, com o objetivo de reformular o
perfil do trabalhador, adequando-o às constantes
mudanças determinadas pela introdução de novas
tecnologias.

Os serviços sociais autônomos, inicialmente
Senai, Sesi, Senac e Sesc, surgiram nos anos 40,
tendo como principal objetivo suprir as necessidades
que emergiram pelo crescimento das grandes cida
des, o qual, por sua vez, foi provocado pelo êxodo
rural, tendo como conseqüência o aumento da oferta
de trabalhadores desqualificados para atuarem
numa crescente economia industrial.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
- SESI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Co
merciai - SENAC, promovem cursos de formação e
aperfeiçoamento profissional nas áreas industrial e
comercial, respectivamente.

Tais cursos, que tiverem ilustres alunos, já ca
pacitaram cerca de oito milhões de trabalhadores
anônimos.

Complementando os serviços de aprendiza
gem, temos os Serviços Sociais da Indústria - SESI,
e do Comércio - SESC, criados para desenvolverem
a promoção do bem-estar social e a elevação da
produtividade do trabalhador, bem como prestar as
sistência aos seus dependentes.

Essas entidades, além de atuarem em todas as
áreas sociais, como na educação, por meio de cur
sos de alfabetização infantil e adulta, supletivo, Tele
curso 2000, em parceria com a Fundação Roberto
Marinho, são pioneiras no trabalho junto à terceira
idade, integrando o idoso na sociedade e valorizan
do-o por meio de programas culturais e atividades fí-

sicas, mediante a promoção de campeonatos e resti
vais específicos.

Mas a atuação dos referidos serviços sociais
não pára por aí. Eles exercem vários outros tipos de
atividades, como por exemplo: esporte, lazer, cultura
e saúde do trabalhador, desenvolvendo importante
papel ao suprir a deficiência estatal nessas áreas.

Assim, tendo em vista o gcande sucesso des
ses serviços sociais autônomos, foram criadas mais
três entidades específicas por ramo de atividade: o
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
SENAT, e o Serviço Social do Transporte - SEST,
para exercerem as funções de formação profissional
e social do trabalhador, no âmbito das atividades de
transportes e, também, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, que engloba essas
duas atividades, na área rural.

Essas entidades são geridas nacionalmente
por conselhos nacionais, os quais se subordinam a
um departamento nacional. Os presidentes do Sesi,
do Sesc e do Sest são nomeados pelo Presidente
da República, enquanto o Senai, o Senac e o Senat
são pr~ididos pelos presidentes das suas respecti
vas confederações nacionais econômicas: CNI,
CNC, CNT, CNA, com conselhos regionais adminis
trados pelos presidentes das federações. Dessa for
ma, os próprios empresários gerenciam suas contri
buições, na ordem de 2,5% sobre a folha de salá
rios.

Esse tipo de administração parte da premissa
de que ninguém conhece melhor suas necessidades
e peculiaridades relacionadas ao desenvolvimento
tecnológico e às demandas de qualificação profissio
nal do que as próprias entidades representativas das
categorias dos setores econômicos.

Infelizmente, apesar de toda a cooperação
dada aos trabalhadores e seus dependentes, os ser
viços sociais autônomos vêem-se oprimidos e amea
çados com a possibilidade de terem sua única fonte
de recursos extinta, a contribuição sobre a folha de
salários, assegurada pelo art. 240 da Constituição
Federal.

Reconhecemos, em tese, que se deva desone
rar a folha de salários, a fim de propiciar melhores
condições econômicas às empresas, visando ao au
mento da oferta de emprego, à melhor remuneração
de seus trabalhadores e à colocação de seus produ
tos e serviços, no mercado, a preços mais baixos.

Entretanto, a forma como são apresentadas al
gumas propostas, objetivando a supressão do dispo
sitivo constitucional já citado, a fim de extinguir as
contribuições sobre a folha de pagamento, resultará
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apenas na absorção pelas empresas dos recursos mia. Entre os pontos em discussão, inclui-se a dis-
ora destinados às áreas sociais e de formação pro- ponibilidade de leitos, bem como a definição de cen-
fissional, sem ofertar outras alternativas que possibi- tros de referência para os casos graves da doença
litem a continuidade do trabalho desenvolvido, há que precisem de serviços de diálise - filtragem - pe-
tanto tempo, pelos serviços sociais autônomos. ritonial ou hemodiálise.

Apesar de não entrarmos no mérito da dimi- Acentua-se também a importância de prestar
nuição da excessiva carga tributária sobre as empre- esclarecimentos à população, com ampla divulgação
sas, notadamente os encargos sociais e trabalhistas, dos cuidados necessários contra essa doença trans-
temos certeza de que não será retirando 2,5% refe- mitida a partir da urina dos ratos e contraída através
rentes aos serviços sociais autônomos que trará a1- da pele ferida ou mucosas em contato com águas in-
gum significado. fectadas. Ao surgimento dos primeiros sintomas, a

Isso nos leva a considerar que a atuação de recomendação é que se recorra imediatamente ao
grande vulto social, por parte dessas entidades, em posto de saúde. Segundo o Superintendente de
áreas tão carentes de ações do Estado, não podem Saúde Coletiva, Durval Souza Mota, mesmo os pa-
ser deixadas à sua própria sorte sob o pretexto de cientes com sintomas de viroses comuns, caso te-
redução da carga tributária. Não é sem razão que o nham tido contato com lama e águas das enchentes,
Presidente da Fiesp, Carlos Eduardo Moreira Ferrei- devem receber tratamento para leptospirose.
ra, assim se manifestou: O investimento em educa- Neste momento há com efeito uma série de
ção não deve ser avaliado como custo, sobretudo relevantes possibilidades 'e providências a cargo ain-
num País em que 30% da força de trabalho nacional da do Superintendente do Serviço de Saúde da Se-
são analfabetos e outros 30% não são capazes de cretaria Estadual de Saúde Luiz Fernando Lomeli-
ler e interpretar manuais. .. no; dos Coordenadores de Epidemiologia das esfe-

Pelo exposto, sendo a contribuição sobre a fo- ras estadual e municipal, Marcos Fonseca e Mari
I~a de sal~ri.os a única fonte ?e recursos que.os. ~er- Baram, respectivamente; dos diretores de hospitais;
ViçoS s~clals a~nomos dispõem ~ara VI~~I~lzar dos médicos; e da própria população.
suas ~ço~s, tal extmçã?, certamen~e, ImpOSSibilitará Especial atenção é solicitada para as áreas
a contlnUl~ade da q~IIdad.e e s?nedade d~ forma- correspondentes aos principais focos da doença,
ção pro~s~l~nal e aSSistênCia SOCial que realizam es- corno: Cidade de Deus, Taquara, Anil, Gávea, Curi-
sas Instltulçoes. . , cica, Santa Cruz, Sepetiba. Sobretudo, cumpre res-

Para que o~ trabalhadores b~a~J1elros e s~~ saltar que não cessaram os riscos de contaminação,
dependent?~ continuem a se.benefiCiar ,de condlço- uma vez que ainda permanece a ameaça de mais
e~ necessanas ao dese~volvlmento SOCial e econô- chuvas ocorrerem no Estado, e várias regiões conti-
mico de que tanto pr~lsamos" ·fazemos um apelo nuam alágâ~lise 'com muita lama.
aos nobres Congressistas e ao Governo para que ,..
mantenham o sistema de contribuição compulsória . Portanto~ ~Iem das decisões rela~vas ao aten-
e conseqüentemente os serviços sociais autôno- dl~ento ~~s vitimas da doença, é preciso que a Pre-
~os.' fel~ura agilize a drenage~ das águas empoçadas e a

Era o que tínhamos a dizer. reti~ada. d~ lama e do lixo acumulados nas ?reas
. mais atingidas pelas enchentes, caso contráno há

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB - sérios riscos de que a epidemia de leptospirose no
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Rio de Janeiro venha a se alastrar, fazendo aumen-
srªs e Srs. Deputados, no ano de 1988 o Rio de Ja- tar, inclusive, o número de vítimas fatais da doença.
neiro enfrentou problemas gravíssimos diante de O drama que se abateu sobre o Rio de Janeiro
uma epidemia de leptospirose na qual foram regis- após as últimas chuvas, por si só, já constitui forte
trados 1.070 casos. Agora, as enchentes, mais uma apelo à colaboração geral. No entanto, julgo-me no
vez, vêm constituir motivo de justificada preocupa- dever de reforçar o pedido de socorro urgente, em
ção, com o registro das primeiras mortes entre mais especial relativamente às condições sanitárias da ci-
de cem casos de pessoas já infectadas em todo o dade.
Estado. Concluindo, ao reconhecer a gravidade da pre-

Foram mobilizados hospitais das redes federal, sente situação, na qual existem diversos problemas
estadual e municipal. A questão tem levado ainda a a serem superados, reitero a solidariedade devida
seguidas reuniões das autoridades sanitárias, com a às pessoas infectadas, bem corno se impõe prestar
finalidade de traçar estratégias de combate à epide- o continu~do e indispensável apoio às autoridades
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responsáveis pelas ações de combate à doença, no
sentido de que a população do Rio de Janeiro este
ja, o mais breve possível, livre dos riscos da epide
mia de leptospirose.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDr - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a Folha de S. Paulo publicou re
centemente uma matéria que precisa ser melhor in
vestigada com urgência e, se for confirmada, levará
certamente o Governo a uma situação das mais
constrangedoras. Segundo essa reportagem, dos
3,8 bilhões de reais que o Congresso Nacional apro
vou no Orçamento da União para programas de
apoio à criança e ao adolescente, o Governo teria li
berado e repassado apenas 1,6 bilhão, até setembro
do ano passado, que representam tão-somente 42%
do total. Isso quando faltavam menos de dois meses
para o final do ano letivo.

O referido jornal fundamentou sua denúncia
em trabalho realizado pelo Ipea, denominado Or
çamento da Criança, que além de detectar a re
tenção de boa parte dos recursos aprovados, en
controu também vários projetos do Orçamento,
como o de promoção dos direitos da criança e
do adolescente e o d~ assistência à mulher e à
criança, coordenados por diferentes Ministérios,
que não tiveram um centavo sequer de repasse
até setembro. Além disso, dentre os setenta pro
jetos que lograram obter alguma liberação, ape
nas cinco foram considerados satisfatórios, sen
do que, em vinte casos, o repasse foi quase
nulo.

É justamente por causa desse tipo de política
que o Orçamento se tornou um documento tão des
moralizado no País, sendo considerado por muitos
como apenas uma peça de ficção. Não tem cabi
mento ficarmos aqui discutindo meses a fio a pro
posta orçamentária enviada pelo Poder Executivo e,
antes disso, as metas e prioridades constantes da lei
de diretrizes orçamentárias, se não há interesse do
Governo em cumprir aquilo com se compromete.

Nem mesmo uma conjuntura econômica instá
vel e altamente inflacionária como a que vivemos re
centemente justificaria o desvio das prioridades de
gastos prevista na LDO e concretizada do Orçamen
to Anual. Muito menos justificável, portanto, é o des
compasso entre o planejado e o realizado nas atuais
circunstâncias de maior estabilidade, que oferecem
condições práticas para previsões realísticas a mé
dio prazo. Para nós, prioridade é prioridade, sejam
quais forem as circunstâncias e os gastos prioritários
têm que ser executados em primeiro lugar, é claro.

Francamente, não podemos imaginar nada
mais prioritário neste País do que os programas de
apoio à infância e à adolescência. O Governo não
pode fugir à responsabilidade de comparecer com
os recursos necessários para esses programas que,
diga-se de passagem, já estão muito abaixo do nível
que consideraríamos satisfatório.

Para o exercício financeiro de 96, a proposta
orçamentária que ainda está para ser votada no
Congresso prevê um aumento dos recursos destina
dos aos projetos de apoio à criança e ao adolescen
te em relação ao qual foi incluído no ano passado.
Dos 3,8 bilhões anteriores, passa-se agora a um vo
lume total de recursos da ordem de 4,6 bilhões.
Esse aumento, no entanto, não significará absoluta
mente nada, se o Governo não se comprometer efe
tivamente com a sua execução.

A efetivação da despesa depende, em nossa
opinião, de um eng'ajamento maior de todas as enti
dades pára-estatais e não governamentais dedica
das ao problema dos menores, mas depende tam
bém da fiscalização atenta do Congresso Nacional
sobre a execução financeira. Somente assim pode
remos evitar que o discurso governamental de preo
cupação com os programas sociais perca-se em
considerações de política econômica que tomem a
prov.ocar o bloqueio das verbas e o cancelamento de
projetos, como tudo indica que aconteceu no ano
passado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, o Governo precisa fazer
alguma coisa. Não é possível mais o lobby nos Mi
nistérios do Governo FHC; bate todos os recordes
da história.

Nossos funcionários, atendendo a pedidos de
Prefeitos ou Governadores, não conseguem mais
espaço nos Ministérios.

Sempre tem mais de 10, 20, 30 lobistas nos
guichês, procurando andamento dos processos de
interesses de empresas e de particulares.

Essas pessoas não são ligadas a nenhum Par
lamentar; algumas já foram funcionários de gabine
tes da Câmara ou do Senado e continuam nos Mi
nistérios a usar o nome do seu ex-Parlamentar, para
fazer a sua reivindicação andar mais depressa.

Os Ministros precisam urgentemente, a exem
plo do Ministro da Educação, que viu o perigo e ur
gentemente está credenciando os indicados pelos
parlamentares, adotar o mesmo procedimento.

Era o que tínhamos a dizer.



O SR. PAULO FEIJ6 (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, este ano vai marcar a vida do País por
um processo eleitoral que escolherá para os Municí
pios brasileiros os últimos vereadores e prefeitos
deste século. Isso se torna importante porque, em
sua grande maioria, as Prefeituras e Câmaras Muni
cipais ainda vivem distantes da modernidade, aliena
das quanto ao desenvolvimento tecnológico, despre
paradas para melhor atender ao povo que sofre a
falta de saneamento básico, de alimentos, de assis
tência à saúde, de sistemas eficientes de transpor
tes, de vias de comunicações suficientes para a de
manda, de telefonia, de energia elétrica, de quase
tudo que hoje se torna indispensável à vida e ao
conforto e que provém do progresso.

No meu Estado do Rio de Janeiro este quadro
aqui descrito é ainda assustador, o que me leva a fa
zer suposições pouco otimistas em relação ao que
devam ser as Prefeituras de Estados menores e
mais pobres, sobretudo no norte e no nordeste do
País.

Há evidente falta de recursos para a modern
ização das Prefeituras. Mas há, também, por certo,
ausência de visão quanto ao fato de estarmos nos
avizinhando de um novo século que há de ser inova
dor em tudo o que nele venha a ocorrer. Assim, os
candidatos a Prefeito e a Vereador deveriam ser
questionados por seus eJeitores a respeito de seus
planos no que concerne à capacitação de seus Mu
nicípios para o enfrentamento da virada do século.

Os Governos Estaduais, igualmente, precisam
ser motivados a buscarem soluções para os atuais
problemas que, se subsistirem no alvorecer do sécu
lo XXI, mais afastarão o Brasil do chamado Primeiro
Mundo e nos conduzirão a padrões inferiores de
quartos ou quintos mundos. Basta pensar, neste
sentido, que hoje mais de 80% da população brasi
leira não dispõe de redes de esgotos e de águas tra
tadas e não tem acesso à telefonia convencional;
que a maioria da população não conta com serviços
de saúde pública; que o nível de escolaridade é bai
xo entre a população adulta; que ainda subsiste o
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB - melhor, mais cômodo, ambiente, ainda provisório, na
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Av. Frei Orestes Girardi, 1679, sala 10 do Ginásio de
te, srªs e Srs. Deputados, nos termos regimentais, Esportes Municipal, Campos do Jordão - CEP
requeiro transcrição nos Anais da Casa de ofício da 12460-000 - SP.
Associação Jordanense de Aposentados e Pensio- Para terminar, reafirmamos nosso apoio à ini-
nistas, que congrega as cidades de Campos do Jor- ciativa de V. Exª e nos subscrevemos,
dão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapu- Cordialmente,
caí. Presidente - AJAPB - Associação Jordanense

Registro a preocupação com a fiscalização e de Aposentados e Pensionistas.
constituição da previdência privada, para que não
aconteçam desastres como os dos montepios que
faliram.

OFíCIO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

AJAPE/0021

Campos do Jordão, 22 de fevereiro de 1996

Prezado Deputado Arnaldo Faria de Sá,
É com gratidão em nossos corações, em nome

do universo de aposentados e pensionistas de nos
sa estância, que comunicamos ter recebido cópias
de seus pronunciamentos, frente à tribuna da Câma
ra dos Deputados (assim como as dos seus pares),
em favor de nossos interesses, como por exemplo o
pronunciamento do Dia Nacional dos Aposentados.

Ainda é maior nossa alegri.a, ao saber que V.
Exª não é, como acontece com certas lideranças (de
cujas intenções devemos desconfiar), contra a Re
forma da Constituição, mas sim a favor de uma re
forma que venha a interessar a toda a sociedade
brasileira, atuais e futuros aposentados e pensionis
tas. Uma reforma que elimine do texto legal as mui
tas irregularidades constantes, como os sistemas
estaduais de previdência, municipais, parlamenta
res, corporativistas etc., os muitos subterfúgios le
gais que apenas beneficiam minoria, que tem possi
bilidade de manipular essas leis, os benefícios assis
tenciais e assim por diante.

Achamos, como V. Exª, que deva existir, sim,
uma Previdência Privada, mas que seja complemen
tar, para favorecer aqueles que têm a felicid;lde de
possuir algum saldo em suas contas bancárias, o
qual não esteja comprometido com despesas corri
queiras. E que, como especifica a PEC 33-N95 ,
deva essa Previdência Privada ser rigidamente
constituída e fiscalizada, para que não aconteçam
novos desastres como os vários montepios que fali
ram.

Por outro lado, cumpre-nos informá-lo de que,
com a ajuda do Secretário de Esportes da Prefeitura
de nossa cidade, transferimos nossa sede do ende
reço antigo (Rua Inácio Caetano), para um novo e
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problema da evasão escolar para os menores de Estou anexando a este pronunciamento cópi~s

quatorze anos; que a fome, a miséria e o desempre- dessas reportagens que mostram que as drogas Já
go ainda assustam os que se preocupam com a si- saíram das favelas e dos becos escuros, e já entra-
tuação dos excluídos, dos desassistidos pela socie- ram em nossas casas, sem que'pudéssemos ao me-
dade. nos tomar alguma atitude.

Sei que muitos desses problemas não podem Não nos podemos mais deixar enganar pela
ser solucionados isoladamente por prefeitos e verea- falácia da repressão ao tráfico, pela fácil i!usão de
dores. Mas a estes cumpre o dever de buscarem, que apenas a ação policial será capaz de afastar o
por meios próprios da municipalidade, a solução de fantasma dos males do vício de nossos lares e de
muitos deles, sobretudo no que concerne à facilita- nossas crianças.
ção e ao favorecimento do mercado de trabalho por A cada carregamento de droga apreendida,
meio de incentivos fiscais. a cada grande queima de toneladas de cocaína

Cumpre aos prefeitos e vereadores encontra- ou maconha, mais desse mal é produzido nas
rem soluções modernas para problemas antigos, es- usinas da morte, nos laboratórios da degradação
gotados todos os processos paternalistas que subju- social.
gavam os Municípios aos Governos da União e dos Enquanto houver consumo, haverá produ-
Estados. Digo isto especialmente no que se refere à ção. É preciso engendrar novas estratégias de
saúde pública, ao saneamento básico, ao ensino esclarecimento da sociedade, principalmente de
fundamental, à implantação de indústrias e à expan- nossos jovens, garantindo a diminuição da de-
são do comércio, à modernização da agricultura e manda e a conseqüente queda na produção e no
da pecuária, à implantação, construção, conserva- tráfico da droga.
ção e modernização de estradas, desde as vicinais A sociedade não pode mais tolerar a absurda
às troncais, à expans~o da rede de energia elétrica, teoria da liberação do uso de drogas. Isso apenas
ao acesso da populaçao a outros favores que decor- serviria, Sr. Presidente, aos interesses dos barões
rem do progre~. . do tráfico, dos que pretendem ver a moral cristã

Os prefeitos e vereadores a serem eleitos em definitivamente morta e enterrada sob quilos de pó
1996, e que assumirão seus mandatos a partir de ja- e ervas alucinógenas.
n~iro de 19~7, serão respons~v~is pela grande tran- Uma liberação do consumo, mesmo das cha-
SI~O do Pais deste para o ~roXlmo ~éculo, e neces- madas drogas leves garantiria o mercado futuro
sáno se fa~ que todos estejam sUficl.~ntemente pre- para os mercadores da morte, para as aves de ra-
parados e mformados das responsabIlidades e deve- pina que fazem do comércio da morte seu meio de
res que os agua~dam. . vida. Verdadeiros sanguessugas, esses crimino-

Era o que tmha a dIzer. sos alimentam-se do sangue de suas vítimas, que,
O ~R. FRA~CISCC? SILVA (Bloco/PPB. - RJ. às vezes em desespero, chegam a roubar e até

Pronuncia o segumte diSCUrso.) - Sr. Presldent~, matar para conseguir o dinheiro sujo da droga.
srªs e Srs. Deputados,o consumo de drogas conti- É preciso acabar com a impunidade, encar-
nua a ser uma mazela ~ue, entr~nhada em todas as cerando definitivamente os traficantes, desapro-
c~'!1a~as da ~ossa sociedade, ainda nos traz conse- priando áreas inteiras onde se localizem plantaçõ-
quenClas trágicas. es de coca ou maconha, fazendo valer o preconi-

Especialmente a nossa juventude é presa fácil zado em nossa Carta Magna, que prevê o uso
do vício da droga, pois está lançada ao desabrigo de dessas terras para fins de reforma agrária.
uma cultura massificadora e consumista, em que va- No entanto, de nada adiantarão campanhas
lores básicos da consciência cristã são execrados preventivas e o combate ao tráfico, se a própria
nos meios de comunicação. sociedade não encontrar a consciência de que a

Não é surpresa portanto, Sr. Presidente, que o distância dos valores cristãos é o túmulo da civili-
consumo de drogas entre os jovens, notadamente zação.
na faixa entre 18 e 25 anos, vem aumentando em Apenas no seio saudável de uma família
proporções geométricas, sem que as autoridades equilibrada, plenamente integrada aos valores do
brasileiras criem mecanismos eficientes para a con- cristianismo, orientando nossos filhos com muito
tenção desse mal. Tenho lido freqüentemente, em amor, podemos encontrar a garantia do fim do
todos os jornais, matérias sobre crianças aliciadas consumo das drogas.
em drogas. Era o que tínhamos a dizer.



gas

O termo droga tem origem numa palavra do
holandês antigo - droog, que significava folha seca.
Antigamente quase todos os medicamentos eram
feitos à base de vegetais, de suas folhas secas, prin
cipalmente, ou raízes.

Hoje, a medicina define como droga qualquer
substância que é capaz de modificar a função dos
organismos vivos, resultando em mudanças fisiológi
cas ou de comportamento.

A droga que, para a medicina, tem funções
curativas, de trazer alívio a dores, ou, via quími
ca, corrigir disfunções, trazendo cura, na lingua
gem popular significa algo ruim ou sem boa qua
lidade.

É também com o sentido de coisa ruim que ela
substitui a palavra psicotrópicos, que trocada em
miúdos significa atração pelo psiquismo. Psico é
uma palavrinha grega que significa o psiquismo - o
que fazemos, sentimos e pensamos. E trópico, que
se origina do termo tropismo, significando ter atra
ção por.

As drogas psicotrópicas, portanto são aquelas
que atuam sobre o cérebro, alterando de alguma for
ma o psiquismo humano. E há três possibilidades
para essas alterações.

Há um grupo de drogas que diminuem ou de
primem a atividade no nosso cérebro. Quem faz uso
desse tipo de drogas fica mais desligada, mais deva
gar, mais desinteressada das coisas. São as drogas
depressoras.

Um outro tipo de drogas psicotrópicas, ao con
trário aumenta e estimula o funcionamento cerebral,
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REPORTAGENS A QUE SE REFERE ta. E esse papo de realidade virtual é bonitinha em
O ORADOR: vídeo-games, mas no cotidiano é auto-exclusão.

"ACORDA, RAPAZIADA Acorda rapaziada ou então pára de inventar
nomes bonitinhos para a decadência neste balaio de
signos equivocados da velha cultura bandido-herói.

Nenhum guri de 13 anos tem essa base para
expandir consciência. E o baratinho vai saindo
caro lentamente. Consumidores, usuários, merca
do, pequeno tráfico, dependência. É a rota da der
rota.

Os que perdem a luta pela transformação da
vida, por se entregarem cedo à apatia do tô-muito
na-minhá-e-o-resto-que-se-dane, corno qualquer ca
retão de Wall Streel ou da Avenida Paulista, são
punks nada periféricos. O jogo é mais hard do que
você pensa."

"Tudo que você precisa saber sobre as dro-

Como é que uma juventude que se diz rebelde
e tão contra O sistema se entrega tão dócil ao negó
cio do narcotráfico?

Como é que é perder a confiança na própria
sensibilidade para o barato da vida, ao vivo, e entrar
nessa do quando, se está oLNindo um som, suspirar:
PÔ este som é o bicho, mas se eu fumasse unzinho
a coisa seria melhor? Trocar a lucidez pela caótica
desordem é a armadilha e a isca mais safada que a
galera de hoje anda engolindo.

O caos e o individualismo extremo é o projeto
ideal do capitalista mais selvagem e inescrupuloso
do lucro obsessivo. Gente que tem horror a massa
crítica e liberdade de consciência. Nessa, a rapazia
da paga sapo e beija na boca da princesa errada.

O projeto de consumo para o jovem é requinta
díssimo. A falsa baiana de hoje é a falsa bagana do
revoltado, que alimenta o faturamento do traficante.

Sob a mesma trava da idolatria, papai depende
da droga na farmácia e o filhinho da comprada nos
esgotos da cidade. Um no fast-food, outro no un
derground. Mas, embora de gangues diferentes,
dançam presos na mesma canga conceitual.

E a droga corrompe o principal de cada um que
é a busca do coletivo e a capacidade de desejar,
projetar, querer e persistir. Não é a maconha em si,
mas o que envolve a maconha. O circuito e a limita
ção deste circuito é que é perverso.

Romper esse jogo de castração é o ponto. Pois
é aí que rola o outro perigo: a confeitaria charmosa
que há sobre a droga. A conivência (de mídia, co
mércio e cultura) sobre drogas brutais como o cigar
ro industrial, a loura zero grau pós-expediente e o
uísquinho inocente do happy-hour.

Aceita-se as permitidas em nome de um char
me dLNidoso e, na verdade, para suportar as gran
des máscaras que temos de inventar e manter para
encarar a esquizofrenia social do nosso cotidiano.

O fuminho ingênuo (que até é nos primeiros
baratos) vai fechando um círculo de fumaça sob o
principal: o tesão pela vida e a prercepção do outro.

Certo que adolescente é tribo fechada mesmo.
, Mas se os ingredientes estiverem excessivamente

carregados a tal tribo de afirmação pura simples
vira logomarca do isolamento muitas vezes sem vol-



ISSO TEM QUE ACABAR

A agonia do meu filho durou 10 anos. Nesse
período nós forros nos destruindo. A família acabou.
Dona Anita, advogada de 50 anos, resume assim a
história do filho caçula, Ric, que num dia de agosto
do ano passado, saltou para a morte da janela do
1Oº- andar de um apartamento em Copacabana.

Ele deixou um bilhete de quatro linhas, pedia
perdão aos irmãos pelos transtornos causados em
sLJas vidas e acabava dizendo - vou sair da gaiola e
voar para uma melhor...

Ric nasceu no Rio de Janeiro. Em 1978 a famí
lia mudou-se para Brasília. O menino tinha 10 anos
e odiou a mudança.

Ele sofria por perder a praia, os amigos

Os dois irmãos mais velhos - uma menina de
15 anos e um menino de 14 - rapidamente se adap
taram a cidade, fazendo amigos na escola e na qua
dra. A família vivia na Asa Sul, num apartamento de
quatro quartos.

Ric trocou de escola quatro vezes, não fez ami
gos, vivia enfurnado em casa, vendo TV ou mergu
lhado em jogos eletrônicos. Cada feriado e todas as
férias embarcava para o Rio. Isso durou três anos.

Perto de fazer 14 anos Ric conheceu uma me
nina mais velha, de 16 anos, no curso de inglês e se

.apaixonou. O namoro mudou a vida do menino que,
finalmente, integrou-se a cidade.

Mas, junto com o romance, aprendeu também
a gostar de cerveja. Nas madrugadas de sexta, e sá
bado, invariavelmente, ele voltava para casa de porre.

O pai relevava.
Dizia: todos nós já fizemos isso.
No aniversário de 16 anos de Ric os pais que

riam lhe fazer uma surpresa e instalar no quarto o
som novo, que era presente de aniversário. Quando
arrumavam a estante para acomodar o som, a mãe
encontrou uma latinha com maconha.

Foi um Deus nos acuda. Eu fiz um escândalo.
O pai queria chamar a polícia. Mas os irmãos interfe
riram, dizendo que eles próprios já haviam fumado,
que não era nada demais, que aquilo nem criava de
pendência, etc. etc., E resolvemos esperar passar o
aniversário para conversar com ele.
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fazendo com que o usuário fique ligado, elétrico, A relação de Ric com o pai ficou muito compli-
semsono. São as estimulantes. cada depois desse episódio e o menino passou a fi-

O terceiro grupo é composto de drogas que car mais na rua do que em casa. O pai fazia marca-
agem modificando qualitativamente a atividade do ção cerrada e ele se revoltava cada vez mais. Um
cérebro, que passa funcionar fora do seu normaI, dia foi preso fumando maconha num show de rock.
deixando o usuário perturbado. São as drogas per- A família foi chamada pela polícia no meio da
turbadoras". madrugada. Dona Anita estava viajando a trabalho.

O pai só foi buscá-lo no dia seguinte. Não sei o que
ele viveu naquela noite preso. Mas nunca perdoou o
pai por isso.

Como o menino estivesse cada vez mais revol
tado e rebelde, a família decidiu tirá-lo um pouco de
Brasília. Um dos tios de Ric vivia em Boston. No fi
nal de julho ele foi para os Estados Unidos.

Em novembro os tios ligaram de Boston dizen
do-se preocupados com o sobrinho, que bebia regu
larmente e freqüentava uma turma barra pesada.
Dona Anita embarcou para Boston.

Cheguei quarta e só consegui ver o Ric no
sábado

Quando ele soube que eu iria, sumiu de casa.
E voltou num estado, lastimável - completamente
drogado, sujo e superagressivo.

Ric surtou. Brigou com a mãe e agrediu o tio,
quebrava tudo a sua volta. Meu filho saiu de casa
preso numa camisa-cle-força.

Os dias que passou no hospital americano fo
ram um inferno. Ele tinha surtos, precisava ficar
amarrado na cama quase o tempo todo. E descobri
mos que ele se picava e, pior - se é que pode haver
algo pior -, já era viciado em crack e vendia a droga
numa esquina da cidade.

Ric ainda não tinha feito 17 anos, corro vivia
de mesada, traficava para poder comprar as drogas.
E não conseguiu mais largar o vício. A mãe, voz em
bargada, conta que o filho roubou parentes e ami
gos, agrediu o pai e os irmãos. Num acesso de fúria,
chegou a quebrar-lhe um braço. Escondeu drogas e
abrigou traficantes em sua casa.

Esteve preso quatro vezes. Inúmeras vezes,
desapareceu por meses, Chantageou, mentiu e se
prostituiu. Assistir a decadência de dependente é um
horror. Você vive em sobressalto. A tragédia anun
ciada está dentro da sua casa, reforça Dona Anita.

Em 1995, Ric, depois de quase um ano desa
parecido, procurou uma tia no Rio para pedir socor
ro. Queria um contato com a mãe, dizia que tinha
conseguido largar a cocaína e estava lutando para
deixar também o álcool.

Dona Anita, que já estava separada do marido,
mais uma vez foi ao seu encontro. Mais uma vez ia
vender o carro para pagar nova internação.



o alto preço de uma salvação

Na desesperada tentativa de tirar o filho do ví
cio, Sérgio terá que gastar além de paciência, muito
dinheiro.

Há uma semana o garoto está internado em
uma clínica de desintoxicação que vai consumir seis
mil reais por mês da conta bancária de Sérgio.

É um dinheiro que não tenho de onde tirar. Nós
vivemos bem, mas minha renda mensal não alcança
isto, lamenta.

Sérgio diz que o dinheiro não importa. Vou
vender algumas coisas para poder salvar o meu filho
porque ele quer ser salvo, orgulha-se. Ele é quem
pediu para ser internado, diz sorridente.

Mas há um ano o pai não sorria. Ele acompa
nhou dia após dia o drama do filho. Era um rapaz
forte, animado, que fazia karatê, e começou a ema
grecer absurdamente.

Mudança - Ele ficou agressivo. Começamos a
notar que algo estava errado por causa da sua mu
dança de comportamento, conta o pai, que evita
lembrar o que considera o pior momento dessa fase
- quando o garoto bateu na própria mãe.

Foi o clímax do desespero. Nós conversamos
com ele, mas não adiantou, comenta o pai. Ele só
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Ele tinha 27 anos e parecia ter o dobro. Os Ele identificou o que acha ser o chefe dos trafi-
dentes estavam podres, o cabelo ralo e opaco. Esta- _ cantes: o negão está ali. Aquele f. da p. que arruinou
va magro, com a pele encardida e os olhos sem bri- meu filho vendendo essa nojeira....
lho. Pegue e pague - Em duas horas o vendedor -

No dia seguinte, a tia e a mãe saíram para pe- um garoto de mais ou menos 20 anos, vestido com
quenas compras. Quando voltavam, viram uma pe- uma bermuda cinza, uma camiseta branca e um
quena multidão junto do prédio. Ric estava estendi- boné preto - comandou o pegue e pague. Vendeu
do no chão, morto. Antes, ele escreveu alguma coi- merla, distribuiu a alguns garotos da turma e fumou
sa num bloquinho de recados e foi para a janela. adoidado.

A empregada só ouviu um baque seco na cal- O esquema é o seguinte: a pessoa vem com o
çada. Era meu filho caindo. carro e estaciona. De preferência nas vagas de trás.

A mãe, que ainda vive em Brasília, sonha es- Se eles já te conhecem, vão até o seu carro. Se não
crever um livro com a história do filho. conhecem, você tem que chegar na menina magri-

Reprimir, não deu certo. Apoiar também nha, detalhou Sérgio que, na primeira semana de ja-
neiro até passou-se por comprador só para ter certe
za de que era ali que o filho comprava a droga.

Ontem as cenas descritas por ele se repetiram.
As 17h50min, um Voyage vinho, com dois garotos
dentro, parou no estacionamento. O vendedor apro
ximou-se do carrO, conversou e, em menos de um
minuto e meio, recebeu o dinheiro e entregou a mer
cadoria ao motorista.

Quinze minutos depois um Del Rey branco es
tacionou próximo ao vendedor. Em 45 segundos o
carro saiu em alta velocidade.

Assistindo às transações, Sérgio lamentava: Lá
vai mais um infeliz.

não
Dona Anita ainda pergunta: onde foi que erra

mos com o Ric? Chora sempre que repete essa in
dagação. As vezes explica. Porque eu, por pior que
fosse o que ele fizesse - e ele fazia - não conseguia
abandoná-lo. Os outros desistiram dele. Briguei com
traficante. Chamei a polícia... Nada deu certo. Tentei
socorro na Medicina, na Psicologia. Briguei com tra
ficante, chamei a polícia... Nada deu certo. Quando
ele resolvia desistir, alguém trazia as malditas dro
gas. Quando ninguém facilitava, ele ia atrás. Isso
tem que acabar.

DROGA A CÉU ABERTO

Sem cerimônia, grupo vende merla no cora
ção da cidade, a cem metros de um posto poli
ciai

O ponto deles é o estacionamento do Conjunto
Nacional, denunciou Sergio, 55 anos, pai de um de
pendente de 18 anos, ao Correio Braziliense.

O ponto de venda de drogas fica no estaciona
mento ao lado do Conjunto Nacional e em frente ao
Trade Center. No coração da cidade, há menos de
100 metros de um posto policial.

Sérgio não é um simples denunciante. É um
pai desesperado cujo filho, dependente, comprava a
droga nesse ponto de venda. Descobri que os trafi
cantes ficam ali porque segui meu filho quando ele
foi comprar, conta.

Na sexta-feira, dia 26, a reportagem do Cor
reio foi até o local, um dos estacionamentos mais
movimentados do centro da cidade. Por onde pas
sam, em média, mil e duzentos carros por dia.

Ontem, os repórteres dO Correio foram até o
estacionamento acompanhados de Sérgio. Olha lá,
olha lá. Um monte de crianças fumando essa porca
ria, gritou o pai revoltado.



Vovó admite o tráfico

O Correio Braziliense foi até a prisão, autori
zado pelo juiz de Direito Renato Rodovalho Scussel,
da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal,
para conversar com dona Rosa.

Ela admite que até 1990 vendeu maconha em
sua casa: Mas nunca vendi merla e nunca vendi
coca, garante.

Eu acho engraçado. Todo mundo no Gama
vende droga. Existem mais de 20 bocas de fumo.
Mas eles só falam da minha casa, reclama dona
Rosa, enquanto refestela-se em um sofá, na sala de
visitas do presídio.

Entre uma tosse e outra ela explica seu drama.
Vendi maconha lá, mas parei. E olha que eu nunca
fui atrás de comprador. Eram eles que iam lá em
casa procurar a verde, acusa.

Dinheiro - Mesmo sendo bastante procurada
quando vendia maconha, ela diz que não ganhou di
nheiro com o tráfico: Tudo que construí foi trabalhan
do de cozinheira em restaurante grã-fino.

O traficante que ganha dinheiro mesmo é
aquele que vende toneladas, ironiza. A gente não
ganha nada.

Em 1990, ela parou de vender maconha por
que foi presa. Cumpriu três anos.

Quando voltei, minha casa estava invadida, diz
dona Rosa. O namorado da minha neta k. estava
vendendo merla lá dentro.

Dona Rosa diz que o portão da sua casa virou
ponto dos traficantes.

Eles vendiam a droga. Quando a polícia apare
cia na rua todo mundo entrava na minha casa, de
fende-se.

Em relação à última prisão, dona Rosa susten
ta a versão de que duas amigas do Gama é que es
tavam vendendo a droga em sua casa sem ela sa
ber. E pronto.

Netos - A verdade é que a velha senhora não
gosta de falar sobre tráfico. Sempre que tinha opor-

ACARAJÉ, MACONHA E MERLA
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aceitou ser tratado quando ficou muito doente e viu de dois anos de idade. Ninguém quer ficar onde o
que estava acabado. juiz determinou.

Sérgio faz questão de ressaltar que o Correio Não tenho o que comer e estou vivendo de fa-
Braziliense não foi o primeiro lugar que procurou vor. Quero minha casa de volta, reclama k., de 15
para denunciar o tráfico no estacionamento próximo anos, neta de dona Rosa e mãe de um garotinho de
ao Conjunto Nacional: Já fui à polícia duas vezes, 1 ano e meio que ela arrasta de um lado para o ou-
mas eles não fizeram nada, reclama. tro pelas ruas da cidade.

Encarcerada e com as mãos atadas, dona
Rosa também reclama: É um absurdo o que estão
fazendo com a minha família. Eu não merocia estar
aqui porque não estava vendendo droga nenhuma.Se estivesse em um calçadão da praia de lta

poã em Salvador, cidade onde nasceu, Rosentina
dos Santos, uma senhora negra de 59 anos, seria
apontada como uma velha baiana que faz deliciosos
acarajés.

E estaria correto. Dona Rosa, como Rosentina
é chamada, é mesmo uma cozinheira de mão cheia.
Faz acarajé, bolo de fubá, feijoada. Tudo muito gos
toso.

Mas no Gama, cidade do Distrito Federal onde
mora há 30 anos, Rosentina tem outro apelido: Vovó
do PÓ.

Merla - Segundo os moradores da cidade, no
intervalo entre um bolo de fubá e um acarajé, dona
Rosa faz merla também: uma mistura de maconha
com pedras de cocaína que é coqueluche entre os
viciados com menor poder aquisitivo.

Faz e vende. A casa de dona Rosa é a boca de
fumo (local onde os traficantes vendem a droga aos
consumidores) mais conhecida do Gama. Palavras
do delegado Jurandir Teixeira Pinto, chefe-interino
da 20ª Delegacia de Polícia da cidade.

Aquilo é boca há 18 anos. A herança do tráfico
foi passando de pai para filho, diz o delegado.

Na última segunda-feira, a casa de dona Rosa
foi fechada por ação judicial. Fechada, evacuada e
lacrada.

Das 15 pessoas que moravam ·'á, dez estão
presas. Dona Rosa está, há um mês; no Núcleo de
Custódia de Brasília, ao lado do presídio da Papuda.
Foi presa por tráfico de drogas e nem viu quando
sua casa foi fechada. Só ficou sabendo.

Quadrilha - O marido também está preso no
Núcleo de Custódia, por formação de quadrilha. Na
mesma situação estão três filhos do casal e outros
cinco amigos da família que também viviam na casa.

Quem não foi preso era menor de idade. Com
a ação judicial que evacuava a casa, a Justiça deter
minou que os menores ficassem na responsabilida
de de uma filha de dona Rosa, que também mora no
Gama.

Os menores são duas meninas de 13 e 15
anos, um garoto de 12 e duas crianças com menos



Maior boca do Distrito Federal

A casa onde dona Rosa morou durante 30
anos agora está interditada pela Justiça.

Uma grossa corrente tranca o portão azul que
já serviu de escudo para muitos tiroteiros. Pelo me
nos dez marcas de bala estão lá para comprovar.

Uns dois anos atrás morreu um rapaz na frente
da minha casa, lembra dona Rosa. Ele estava fugin
do e foi baleado.

O fim do que a polícia do Gama acredita ser a
mais conhecida boca.de fumo da cidade divide os vi
zinhos.

Em frente à casa de dona Rosa mora uma ani
mada família que vê com certa incredulidade a pri
são da senhora e a interdição da casa.

Ela nunca nos incomodou. Ao contrário, todos
nós gostamos muito dela, disse um homem magro,
de aproximadamente 35 anos, que não quis se iden
tificar.

Resposta - Esse negócio de tráfico existe aqui.
Mas existe em quase todo o Gama, garantiu o ra
paz. Não sei porque prenderam a velha.

A resposta vem do único vizinho lateral (a casa
de dona Rosa fica em uma esquina): Essa casa era
boca de fumo da pior qualidade. Depois que ela fe
chou, o ambiente na rua melhorou muito, comentou
Hélio de Holanda.

Hélio mora na casa ao lado há 20 anos. E pa
rece não esquecer detalhe algum da história da in
cômoda vizinhança.

Tudo começou em 78 com o jogo de dominó. O
velho Germino (marido de dona Rosa) levava um
pessoal para casa e apostava dinheiro, conta Hélio.

Com as apostas veio a droga. E em 83 a casa
transformou-se na maior boca do DF, relembra.

24 horas - O vizinho diz ainda que o movimen
to na casa de dona Rosa não parava: Era serviço 24
horas, brinca.

Pai de três crianças entre 8 e 12 anos, Hélio de
Holanda se preocupa muito em criar os filhos moran
do na rua que ele ainda classifica como barra pesa
da.
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tunidade, mudava de assunto e perguntava pelos O deputado, que já foi viciado em maconha e
netos, principalmente por k. cocaína, afirmou que não é favorável à criminaliza-

Vez ou outra uma fagulha de memória trazia ção do uso da droga e à prisão de usuários.
uma lembrança da casa: Cinco dias de cadeia trazem mais males que

Venderam meu fogão..., dizia pensativa, com o cinco anos de maconha, afirmou.
olhar fixo no vazio. E a televisão a cores... Ele disse, entretanto, que é importante alertar a

Ela acredita que vai deixar a cadeia na semana população para os perigos do uso da droga e criti-
que vem e aguardar sua sentença em liberdade. O cou os deputados Carlos Minc e Fernando Gabeira
delegado Jurandir Teixeira Pinto, da 20ª DP, acha por apologia à maconha.
essa hipótese pouco provável: A sentença sai em 60
dias e ela deve ficar esperando lá mesmo.

Não importa quando tempo vai levar. Quando
sair, dona Rosa já sabe o que vai fazer. Só quero
vender minha casa, ir embora de Brasília com meu
marido e cuidar dos meus netos. Eles precisam mui
to de mim. (AS)

Deputado quase é preso
Rio - O pastor batista e deputado estadual

Francisco Veloso (PSDB) quase foi preso, sábado,
no Posto 9 da praia de Ipanema, quando liderava
uma panfletagem sobre os riscos do uso da maco
nha.

O trecho da praia em frente ao Posto 9 é famo
so por ser freqüentado por usuários e defensores da
descriminação da droga.

Na semana pa~sada, policiais apreenderam
planfletos favoráveis à maconha e apitos, usados
pelos banhistas para avisar os usuários sobre a che
gada da polícia.

Veloso estava acompanhado de cerca de 50
pessoas que pretendiam distribuir dez mil panfletos.

Um policial desavisado, no entanto, achou que
os manifestantes estavam panfletando a favor da
droga e chegou a dar voz de prisão ao deputado.

Sem documentos que comprovassem sua
identidade, Veloso só não foi preso porque estava
acompanhado do presidente do Conselho Estadual
de Repressão a Entorpecentes, Elmo Portela.

Objetivo - Veloso afirmou que o objetivo da
panfletagem era esclarecer a população sobre os
efeitos maléficos da droga.

O deputado disse que o público-alvo da panfle
tagem não eram os usuários da droga, mas os não
viciados.

Nos panfletos distribuídos, Veloso e Portela
apresentam 14 motivos para que os jovens não fu
mem maconha.

Entre as principais razões estão o risco de se
comprar a droga misturada a produtos químicos pe
rigosos, o grau altamente cancerígeno da maconha,
a redução da fertilidade e a possibilidade do usuário
ser induzido a experimentar drogas mais pesadas.



FESTA DE MACONHA DÁ CADEIA

Na noite de sábado, dois mil jovens lotavam
a boate na ASBAC. A polícia acabou com o baile
e prendeu 11 pessoas

O disc-jockey Sérgio Luiz Barbosa da Silva, 26
anos, conhecido na noite brasiliense como Serginho
Maiden, promoveu uma festa inesquecível na noite
de sábado, no Bar Friburgo, dentro da Associação
dos Servidores do Banco Central, ASBAC.
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Converso com os meninos para que eles fj- A maconha era a grande homenageada do
quem sabendo que a droga existe, explica Hélio. evento, que reunia duas mil pessoas, principalmente
Mas muitas vezes não deixa eles saírem para a rua, jovens. Para o disc-jockey e outros dez abusados
confessa. consumidores de droga, no entanto, a festa acabou

Hélio de Holanda conta que faz isso com os fi- mais cedo.
lhos porque viu o drama das drogas contaminar A 1h30min de domingo foram levados pela po-
seus amigos. lícia para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes.

Crescemos todos juntos e eu vi vício levar al- Serginho foi preso em flagrante e enquadrado no ar-
guns amigos para longe. O ambiente influencia de- tigo 12 do Código Penal por apologia às drogas.
mais as pessoas e infelizmente muitos foram influen- É acusado de fazer propaganda e incentivar
ciados, lamenta. (AB) o uso de maconha durante a festa, batizada de

Americanos começam cedo Planet Reggae Party. Ou seja, festa do planeta
Um em cada quatro garotos americanos, na

faixa dos 13 anos, já experimentou algum tipo de reggae.
droga. Cannabis - Como prova do crime, os agentes

A informação é do Carnegie Council on Adoles- encontraram espalhados por toda a cidade carta-
cent Development - entidade que reúne ex-minis- zes de propaganda da festa, que tinham como
tros, parlamentares, professores, médicos, e, há 40 ilustração uma imagem do maior ídolo do reggae,
anos, discute e pesquisa o comportamento dos ado- Bob Marley, emoldurado por dezenas de folhas de
lescentes americanos. maconha, nome popular da cannabis sativa. O

O resultado dessa pesquisa assusta os pais mesmo desenho ilustrava também os ingressos da
americanos. Sessenta por cento dos meninos e me- festa.
ninas americanas com 13 anos de idade já tomou al- Das onze pessoas levadas para a delegacia no
guma bebiba alcoólica. Metade deles já fumou. meio da festa, quatro foram presas em flagrante tu-

A pesquisa do Carnegie Council indica ainda mando maconha.
que 50% dos jovens entre 10 e 14 anos crescem Todos os detidos eram jovens de classe média
abandonados pelos pais e perdem o sentido de cer- do Plano Piloto. Foram indiciados por uso de entor-
to e de errado, principalmente em relação às entida- pecentes e liberados. Menos Serginho, que conti-
des que devem tomar frente a questões como sexo nuou preso e ontem à tarde tentava explicar na dele-
e drogas. gacia o que ocorrera.

O material, publicado pela Organização Não Eu não sabia que era crime imprimir folhas de
Governamental chamada Grande Transições é im- maconha em um desenho. Eu não quis incentivar
piedoso com a família americana. Os adolescentes ninguém a fumar maconha, alegava.
têm uma liberdade exagerada e as escolas são Com ou sem incentivo, a versão dos policiais
grandes e impessoais demais para contribuir na for- era de que o ar da festa tinha o inconfundível cheiro
mação dos alunos. de maconha.

Se pais e educadores conseguem dirigi-los Bandeja _ Um deles chegou a ver um cigarro
para um bom caminho, tudo bem, mas em sentido de maconha, em uma bandeja, andando de mão em
contrário pode-se estar construindo uma bomba de mão entre as mesas do bar.
efeito retardado, disse o professor David Hamburg,
um dos profissionais responsáveis pelo estudo do Na hora, tinha umas duas mil pessoas lá. Não
Carnegie Council. prendemos mais gente porque não cabia nos nossos

quatro carros, disse o delegado Manoel Mascare
nhas da Silva, da Delegacia de Tóxicos e Entorpe
centes - DTE.

Além do cartaz da festa, os policiais apreende
ram no carro de Serginho, o Chevette placa BP 5158
DF, folhetos de propaganda de outros eventos do
gênero, patrocinados pelo DJ.

Um deles se referia a uma festa promovida por
Serginho no dia 27 de outubro, no mesmo lugar, com o
nome de Extasy Party, uma referência a outra droga, o
Ecstasy, um ácido com fama de afrodisíaco.



RESGATE COLETIVO

A classe média ganhou um poder de compra
7% maior. A elas';,;) pobr3, do rodapé da pirâmide
social, teve seu pnder aquisitivo ampliado de 15% a
30%. Ouando? r ~~tr::;" - rgp\ ':10 (l!timr' tr'IT18stre
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Cresce o consumo de merla do DF do ano passado. Como? Pela quase extinção do im-
As Delegacias de Polícia do DF apreenderam, posto inflacionário incidente sobre ativos e contratos

no ano passado, 52 quilos de maconha e 30 quilos não indexados. Na classe pobre, o reforço do em-
de cocaína nas operações de combate ao tráfico. prego maior, do salário melhor e da deflação de um

Em relação a 1994, foi 50% a mais a quantida- ano e meio na cesta básica - universo econômico
de de maconha apreendida. E cresceu quase três dos marginalizados.
vezes mais o número das apreensões da merla (so- Divulgado na semana passada, o levantamento
bras do refino de cocaína, altamente tóxica, que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
vendida como pasta e consumida misturada com ci- sobre o impacto redistributivista do Plano Real, do-
garros industrializados ou de maconha). cumenta a lição acaciana: a inflação endêmica e vi-

Só a Delegacia de Tóxicos e En10rpecentes de rulenta de 40 anos corridos foi o principal mecanis-
Brasília apreendeu, em 95, mais de 23 quilos de merla mo de concentração da renda ou de empobrecimen-
Contra seis quilos apreendidos em 1994. A merla é a to progressivo da população de baixa renda. O se-
preferida dos usuários de drogas com menor poder gundo expediente de opressão coletiva foi a degra-
aquisitivo. Os adolescentes, principalmente. dação sistemática dos serviços públicos de saúde,

Prisões - Os dados da Polícia Civil registram educação, saneamento, habitação popular, transpor-
também crescimento do número de prisões f1agran- te coletivo e segurança pública. A tal de renda em
tes por tráfico ou uso de drogas. De janeiro a de- espécie, salário dois dos cidadãos abandonados.
zembro de 1995, a polícia realizou 428 ações de pri- Até julho de 1994, sociedade drogada na inde-
são er:n _flagrante por drogas. Em 94, foram 357 es- xação, havia três moedas em circulação: 1) a moeda
sas pnsoes.. _ . forte, de referência, o dólar americano; 2) a moeda

Esses registros nao apontam a quantidade de veloz, o cruzeiro indexado em banco e no contrato;
pessoas presas em cada ~ma dessas ayões. Em ~m 3) a moeda podre, o cruzeiro na mão, no bolso, na
flagrante pode .aG?~tecer cinco ou dez prisões, explica gaveta. A classe média dispunha da moeda veloz, A
a delegada Vlrglnla Vasconcellos, que trabalha na classe pobre sobrevivia com a moeda podre, no Ii-
Coordenação de Polícia Especializada, em Brasília. miar da sobrevivência biológica pura e simples - di-

Segundo a delegada, habitualmente o número reito animal.

de presos é d~as.~ezes e meia o número de ações. O pobre só tem dinheiro - único valor da eco-
a que ~ode slg,n1!lcar, por exemplo, que apenas a nomia indexada com correção zero, proteção zero,
delegaCia de T?xICOS e En1orp~entes pr?ndeu no reposição zero. O pobre não tem emprego fixo, salá-
ano passado mil pessoas envolVidas em cnmes com rio em carteira, parcialmente protegido. Não tem

drogag. SR LUIZ CARLOS HAULY (PSDB _ PR conta em banco, talão de cheque, ca~o~d~ c~édjt~,
. _. . . caderneta de poupança. Não tem patnmonlo lmobl-

Sem revlsao do or~dor.) - ~r. Presl.dente, srªS e Sr~. liário, dolarizado pelo mercado. Nem carro usado,
Deputados, gOStan~ de de~xar r~lstrado ~os A~als igualmente dolarizado. No último mês do Brasil do
des~ Casa ~m artigo do Jornalista JOel~lr Beting, crtlzeiro, os mais pobres chegaram a perder no di-
publicado,hOJe, que trata do res~ate col~ vo e ~ue nheiro da mão ou do bolso nada menos de 2% por
traz tambem.uma frase de Clá~dlo Con~ldera, Dlre- dia. Tanto quanto os 'aponês perde em dois anos.
tor de PesqUisa do Ipea, que diZ o seguinte: Acabar , J.. . ..
com a inflação de tantas décadas ainda é a melhor AI começa a mágica :e~:lIstnbutlvlsta do Plano
política de combate à miséria. Real. Enquanto a classe media trocava a moeda ve-

Trata-se de um artigo interessantíssimo, que loz pela moeda (quase) fort~, ~m inflação de 23%
demonstra o aumento do poder aquisitivo no Brasil ao ano, a classe pobre SUbstitUI a moeda podre pela
em função do Plano Real. moeda realmente forte (com deflação na cesta bási

ca). Resultado: aumento de 20% a 35%, entre os
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- periféricos sociais no consumo de alimentos, remé-

DOR: dios, calçados, produtos de higiene e limpeza, mate
riais de construção e - por que não? - de cosméti
cos e de eletrodomésticos.

Os números do Ipea comprovam que o Plano
Real encheu a bola e a bolsa de pelo menos 35 mi
lhões de patrícios. É como se toda uma população
da Arger~k.., '~i"<3se desembarcado no mercado in-



E hoje, numa sociedade dita livre e democráti
ca, deparamos com a continuidade dessa estrutura
de exploração, tão desumana quanto absurda e sur
real. As denúncias efetuadas procedem, e a situa
ção mais crítica se concentra nos Seringais Valpa
raíso (109.000 ha) e no Seringal Russas (79.000
ha), localizados no Município de Cruzeiro do Sul, na
região do Vale do Juruá, onde vêm sendo praticadas
diversas atrocidades contra trabalhadores rurais. O
isolamento e o difícil acesso à área, mais uma vez,
propiciam ações desmedidas e inescrupulosas con
tra os trabalhadores da floresta. Outros Municípios
acreanos, como Sena Madureira, Manuel Urbano,
Feijóe Tarauacá, vivenciam situações semelhantes.

A maior parte dos seringueiros e respectivas
famílias destes seringais são proibidos de manter
seus próprios roçados, criar animais domésticos,
vender sua produção de borracha aos regatões (co
merciantes ambulantes que trabalham em barcos
pelos rios e igarapés), além de serem obrigados a
assinar (impressão digital) documentos, aceitando
imposições como a compra de alimentos e bens de
consumo exclusivamente do barracão do patrão,
cujo custo é altíssimo, sendo muito mais caro do que
nas cidades. E, para completar este quadro de ex
ploração do trabalhador rural, nobres Pares, o pro
prietário do seringal Vaiparaíso obteve na Justiça
um interdito proibitório a seu favor, contra o Conse
lho Nacional dos Seringueiros, o Sindicato de Traba-
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terno brasileiro da noite para o dia, de pára-quedas. dido - que (...) O afastamento em que jaz o serin-
Pelo andar da cesta básica do Dieese, esse resgate gueiro, agravado pela carência de comunicação, re-
fenomenal prossegue ainda hoje, já no 21 Q mês do duza-o, nos pontos mais remotos, a quase um ser-
sepultamento do cruzeiro-cruzado-cruzeiro. vo, à mercê do império discricionário dos patrões, e

que A justiça é, naturalmente, restrita ou nula. E ain
da, em outra obra de sua autoria, intitulada A Mar
gem da História, o escritor analisa as relações de
trabalho na região amazônica como a mais imperfei
ta organização de trabalho que engendrou o egoís
mo humano; e sobre as condições de trabalho afir
ma: (...) O seringueiro realiza uma tremenda anoma
lia: é o homem que trabalha para escravizar-se.

O sistema empregado para imobilizar a força
de trabalho nos seringais da Amazônia, no auge da
exploração da havea brasiliensis, foi o sistema de
aviamento, através do qual o endividamento prévio
era o artifício utilizado pelo patrão-seringalista para
manter submissa a mãos-dEHlbra seringueira ao seu
explorador. A dívida era econômica e moral. A liber
dade para o seringueiro estava confinada ao sonho
de retomar à sua terra, pois a sua realidade o confi
nava à eterna dívida ao barracão e o transformava
em um prisioneiro do seu próprio trabalho.

o SR. CHICÃO BRÍGIDO (Bloco/PMDB - AC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, recebemos recentemente,
em nosso gabinete, um vasto material denunciando
o trabalho escravo praticado no Estado do Acre.
Analisando os dados apresentados no relatório en
caminhado ao Procurador-Geral do Trabalho no Es
tado do Acre, constatamos a gravidade do problema
e o nível de exploração a que são submetidos traba
lhadores rurais desta região tão inóspita, no que se
refere à justiça e ao cumprimento da nossa Lei
Maior. Nobres Pares, ocupamos esta tribuna, hoje,
para denunciar e relatar o que nos foi apresentado,
em nome dos trabalhadores rurais acreanos, serin
gueiros e extrativistas de madeira..

A partir de denúncias formuladas por pessoa fí
sica junto ao Ministério Público do Trabalho e de
uma série de matérias relacionadas com as condiçõ
es de trabalho escravo no Acre, divulgadas pela mí
dia regional, nacional e internacional, determinou o
Procurador-Geral do Trabalho que fossem feitas as
devidas investigações para apuração da veracidade
das denúncias. O processo investigatório ouviu rep
resentantes de várias entidades civis, políticos, tra
balhadores e proprietários de seringais.

O que constatamos no cerne da questão é que,
sob os auspícios da tradição e cristalização de práti
cas seculares de dominação, os trabalhadores rurais
da Amazônia, e aqui especificando o Estado do
Acre, vivenciam uma condição de vida não compatí
vel com o estabelecido pelos princípios brasileiros
de cidadania, e isso ocorre em pleno final do século
XX, quando a qualidade de vida do planeta já atingiu
um grau sofisticadíssimo. No entanto, o trabalhador
rural, lá da Amazônia, no dizer daqueles que estão
desconectados com a realidade da Região Norte do
País, vivência arbitrariedades e escravidão como
qualidade de vida.

As denúncias de violação dos direitos humanos
e de permanência de situações de trabalho escravo
não são tão recentes, pois já ocorrem há algum tem
po. Levando em consideração o processo histórico
de exploração da força de trabalho na região amazô
nica, podemos citar a denúncia das péssimas condi
ções de trabalho e de sobrevivência imposta ao se
ringueiro nos primeiros tempos da frente extrativista
de borracha, quando, por volta de 1905, Euclides da
Cunha já registrava em sua obra - Um Paraíso Per-



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 05689

Ihadores Rurais e demais entidades civis de traba- mentos ou alguns utensílios de trabalho. O trabalho
Ihadores, como também contra qualquer outro co- é temporário, tendo o seu pique na época das derru-
merciante, para que nada pudesse ser comercializa- badas,e é caracterizado como atividade periculosa e
do nos referidos seringais, salvo através do proprie- insalubre. Os trabalhadores são contratados nas pe-
tário, impedindo ainda os trabalhadores de fundar riferias das cidades, normalmente nos meses de
suas próprias cooperativas através da assessoria de abril a junho, época de derrubada, sem qualquer ga-
suas entidades de classe. Assim, os trabalhadores rantia trabalhista e sem a intervenção do sindicato
estão mais uma vez presos aos mandonismos do laboral. São obrigados a se deslocarem para o meio
patrão seringalista, pois qualquer compra que quei- da mata, onde permanecem longe da família, em
ram efetuar deve ser realizada junto ao barracão ou acampamentos de condições duvidosas quanto à
barco do seringalista, que dita os produtos e preços salubridade. Segundo o pesquisador, Prof. José Fer-
a serem comercializados. A quase totalidade dos se- nances do Rêgo, em seu trabalho sobre as atuais
nngueiros destas áreas sequer possuem registro de condições de trabalho no Acre, trata-se de empre-
nascimento, não sabem assinar o próprio nome, o gos absolutamente precários, com características
que acarreta a mera adesão aos propósitos do serin- semi-escravas. A derrubada das árvores é efetivada
galista, sendo, assim, sempre lesados pelos patrões. mediante a utilização de trabalho forçado, inde-

Outra questão séria apresentada no relatório e pendentemente de registro de empregado, com jor-
que vem agravando o problema é a situação da pos- nada excessiva de trabalho. A remuneração é proce-
se da terra. Há portadores de diversos títulos de pro- dida por produção, com a utilização de motosserras,
priedade, longe de censura estatal. A posse e o do- sem a devida qualificação profissional e proteção
mínio da terra são os fatores determinantes nas rela- adequada. Existe o transporte via fluvial, que envol-
ções de produção e de trabalho na região. A relação ve também o trabalho de menores. O número de aci-
de emprego nos seringais passa basicamente pela dentes no trabalho do corte de madeira é muito alto,
questão da posse e propriedade da terra. Nesta não existindo aí qualquer medida de proteção ou de
questão fundiária a atuação do Judiciário deixa mui- indenização da vítima de acidente. A legislação per-
to a desejar, pois constantemente expede liminares tinente sobre extração de madeira exige a autoriza-
de despejo, sem levar em conta o tempo de posse ção do IBAMA para execução de tal atividade, ha-
dos trabalhadores da região. As liminares são favo- vendo, porém, o desrespeito à legislação e ineficiên-
ráveis ao patrão e, logicamente, desfavoráveis ao cia da fiscalização, ocorrendo derrubadas irregulares
trabalhador rural, que se vê, repentinamente, obriga- em larga escala. Os órgãos governamentais que cui-
do a tomar o rumo da cidade, onde, sem grandes dam desta área não procedem a uma boa atuação
perspectivas de uma vida decente, irá morar na peri- no sentido de conter as ações depredatórias e ile-
feria da cidade e mendigar um empreguinho tempo- gais.
rário, para sobreviver com sua família e não morrer O panorama que descortinamos para o traba-
à míngua. A história do Acre carrega no seu interior Ihador que sobrevive no interior da mata é o de uma
a marca da violência dos latifundiários contra aque- condição degradante e incompatível com os princí-
les que são a força de trabalho e de preservação da pios basilares da cidadania. Os trabalhadores rurais
floresta amazônica. Podemos citar aqui o exemplo desta região vivem uma situação de semi-escravi-
do sindicalista e ecologista Chico Mendes, que foi dão. Trabalho escravo, nobres Pares, não se carac-
assassinado por lutar em defesa da floresta e seus teriza somente pela falta de liberdade e pelo uso do
povos. castigo corporal. É, antes de mais nada, o trabalho

A situação dos trabalhadores envolvidos na ex- desempenhado em condições vis, degradantes e no
tração de madeira não é muito diferente no que toca descumprimento das bases legais. Os trabalhadores
à questão trabalhista. De acordo com os depoimen- rurais do Vale do Juruá engrossam as fileiras daque-
tos coletados e compilados no citado ralatório, ne- les que, por força de condições históricas específi-
nhum direito é garantido aos trabalhadores, e não cas, são obrigados a se sujeitar à pessoa de um pa-
existe inspeção por parte dos órgãos competentes. trão possuidor de autoridade, que determina todas
Grandes grupos dominam o processo de extração e as regras de trabalho. Sem poder deliberativo e de-
intermediam o comércio madeireiro. As relações de samparado pela força da lei, padecem na situação
comércio entre os madeireiros e os chamados peões de explorados.
mantêm-se em caráter informal, e geralmente as Finalizando a nossa análise, constatamos que
madeiras cortadas são permutadas por parcos a1i- há estudos sobre o trabalho escravo no Acre; Que



Segundo previsão da Telerj, em dois anos a
rede telefônica estadual terá 595 mil troncos - quase
30% mais do que os 460 mil de hoje. Nesse prazo,
haverá 3,9 telefones públicos por mil habitantes - a
relação, hoje, é de 2,5 por mil. Os que funcionam
com cartão magnético passarão dos atuais 12,5 mil
para 55 mil. Quanto à telefonia convencional, 155
mil novas linhas deverão ser oferecidas ainda este
ano, a que se acrescentarão 373 mil em 1997 e 332
mil em 1998. Assim, o número desses telefones 
que é de 1,7 milhão em todo o Estado - terá subido
para quase 2,6 milhões. Ao mesmo tempo, o total de
telefones celulares será multiplicado por quatro. A
meta é instalar 380 mil terminais celulares na região
que vai da cidade do Rio de Janeiro a Cabo Frio 
dos quais 180 mil este ano e 150 mil em 1997 -,
além dos 110 mil que servirão ao interior do Estado.

A par dessa ampliação física, teremos, tam
bém, melhora substancial nos serviços prestados
pela Telerj. De acordo com o Presidente Danilo
Lobo, já em 1997 um telefone estará disponível ape
nas 72 horas depois de comprado, livrando-se os
fluminenses e cariocas da longa espera a que são
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também já foram instaurados vários inquéritos poli- duos que se encontram nos mais remotos lugares
ciais e inquérito civil pela Procuradoria da República, da Terra. Útil nas pequenas cidades, o telefone mos-
mas que na prática estes trabalhadores que laboram tra-se essencial nos grandes centros urbanos, ao
no extrativismo (seringa ou madeira) continuam à permitir a comunicação de que dependem as ativida-
margem das resoluções judiciais. E o que reivindi- des econômicas, os serviços públicos e, muitas ve-
cam esses trabalhadores rurais? Eles apenas que- zes, a própria vida dos habitantes. São enormes, as-
rem seus direitos resguardados pela legalidade. Eles sim, os danos causados ao Rio de Janeiro pelo sis-
apenas exigem que a terra seja desapropriada pelo tema telefônico precário e ineficiente com que teve
INCRA e que seja garantido a criação de um projeto de contar ao longo das últimas décadas, verdadeiro
agroextrativista; o não-pagamento da renda; o direito desafio à capacidade dos administradores e à tole-
de organizar-se em associações e o direito de livre rância da população.
comércio. Eles apenas exigem o óbvio e o simples: Anuncia-se, contudo, um novo tempo para a
a garantia de seus direitos de sobrevivência assegu- TELERJ - Telecomunicações do Rio de Janeiro.
rados por lei, que, na prática, não são respeitados Graças ao apoio do Ministro das Comunicações,
por aqueles que se instalaram na posição de autori- Sérgio Motta, a direção da empresa poderá garantir
dades regionais. O cerceamento desses direitos é aos fluminenses e cariocas a telefonia moderna de
crime contra o cidadão e contra as leis da República. que o Estado precisa para desenvolver-se. Até o fi-

Sr. Presidente, nobres Pares, estamos às por- nal deste ano, nad,a menos do que 1,3 bilhão de
tas do ano 2000 e infelizmente ainda deparamos reais serão destinados à ampliação e à modem-
com atos arbitrários praticados ao arrepio da lei pe- ização da rede telefônica estadual. O investimento é
los mandatários deste nosso País. Não podemos 410% maior que o de 1995, e até o ano de 2003 es-
mais permitir a insanidade no tratamento dispensado tima-se que chegue a 4,9 bilhões de reais - do total
ao trabalhador rural brasileiro e aqui, no caso, o de 75 bilhões de reais que se gastarão em todo o
acreano. O tempo da escravidão e da violência co- País. Conforme o Presidente da Telerj, Danilo Lobo,
metida contra um ser humano já deveria estar apa- os recursos - advindos do Programa de Recupera-
gado da memória de nossa gente. Mas a realidade ção e Ampliação do Sistema de Telecomunicações,
está aí, perante os nossos olhos, em que presencia- do Govemo Federal - irão viabilizar a multiplicação
mos a prisão de líderes do movimento dos sem-ter- do número de telefones públicos e o crescimento
ra, tratados como delinqüentes; como se sua luta das redes convencionais e de telefonia móvel.
pela terra fosse um ato ilícito e pecaminoso. A tão
propalada reforma agrária jaz emperrada em ações
vazias de gestos seguros e vantajosos que viessem
beneficiar os milhões de brasileiros que padecem
por um pedaço de terra.

Encerramos esta nossa denúncia buscando,
nas palavras do historiador e professor Jaime Pins
ky, uma reflexão mais profunda: Nenhum homem
tem vocação para escravo, assim como nenhum ser
humano nasceu para burro de carga, ou para servo,
ou para operário superexplorado. Todos nascemos
para usufruir a vida e não para produzir para que os
ow:os usufruam graças ao nosso trabalho. (...) O es
pírito de liberdade é algo presente em todos os ho
mens, não em alguns apenas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CANDINHO MAnOS (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, uma das características do nosso
tempo é, com certeza, o papel que o telefone de
sempenha no cotidiano das pessoas. Não podemos
imaginar o mundo sem essa admirável conquista,
que vence todas as distâncias para aproximar indiví-



o SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr:ªs e Srs. Deputados, na condição de repre
sentante do Estado de Alagoas, segundo maior pro
dutor de álcool do País, venho registrar a expectati
va por que passam os diversos segmentos que com
põem o setor produtivo de álcool, industriais, forne
cedores de cana e trabalhadores, com relação às
medidas de consolidação do Proálcool a serem to
madas pelo Governo Federal nesta semana. .

A importância desse programa para o Brasil,
pelo seu alcance social na ocupação de 1 milhão e
350 mil empregos, pela significação ecológica, na
medida em que produz um combustível não poluen
te, pela expressão econômica dos seus 7 bilhões de
dólares de renda gerados anualmente e pelo acervo
tecnológico construído nesses vinte anos de existên
cia, já foi objeto de manifestações do Governo Fede
ral através da Comissão Interministerial do Álcool,
de Ministros isoladamente e do próprio Presidente
da República.
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obrigados para a instalação da linha. Em outra épo- Recentemente, o Congresso Nacional, diante
ca, o realmente feito corresponderia muito pouco à da importância conferida ao programa e na iminên-
grandeza da promessa. Hoje não: a competência e o cia de sua desativação por falta de ações governa-
desvelo com que trabalham os atuais diretores da mentais no âmbito federal, constituiu a Frente Parla-
Tele~ asseguram-nos a rigorosa execução do crono- mentar do Setor Sucroalcooleiro, para reafirmar, jun-
grama. Dessa maneira, acreditamos que, até de- to ao Poder Executivo, as reivindicações do setor
zembro vindouro, veremos confirmadas as projeções produtivo e dos trabalhadores, bem como acompa-
para este ano: 48,5 mil telefones públicos, duas ve- nhar e acelerar a implementação das medidas ne-
zes mais do que em 1995; 2,8 milhões de telefones cessárias à manutenção do uso do álcool combustí-
convencionais e celulares - isto é, uma rede 52% vel no Brasil.
maior do que no ano passado; e oito vezes mais ce- A legitimidade desta Frente, da qual tenho a
rurares em uso do que há um ano. honra de participar junto com Congressistas de to-

Cumprida a primeira parte do programa, a am- dos os partidos, propiciou uma maior atenção por
pliação se estenderá para a Zona Oeste, Baixada parte do Presidente da República para a desativa-
Fluminense, Campos, Macaé, ltaperuna, Barra do ção que se vem observando no Programa do Álcool
Piraí e Região dos Lagos. Serão, portanto, milhões por falta de definição de uma política de longo prazo,
de pessoas a receber os benefícios de um sistema como requer qualquer atividade produtiva, bem
telefônico moderno e rápido, concebido para respon- como a posição clara e definitiva do álcool na matriz
der plenamente à demanda de um número cada vez energética nacional vigente.
maior de assinantes. As vésperas do ano 2000, não

Sr. Presidente, são perfeitamente compreensí-
se pode aceitar o telefone como privilégio de mino- veis a ansiedade e o desespero do segmento produ-
rias, ao alcance, pelo preço ou pelas exigências bu- tivo, na medida em que a atividade não dispõe, hoje,
rocráticas, de uns poucos brasileiros: se já repre- de uma política estável de remuneração, de um fluxo
sentou luxo, é, hoje, artigo de primeira necessidade,
tamanha a importência que tem na vida de todos regular de financiamentos ordinários e do cumpri-

mento das regras específicas vigentes que assegu-
nós. Recebam, pois, o Ministro Sérgio Motta e os di- ram o mercado de álcool combustível.
retores da Telerj, o aplauso do povo do Rio de Ja- É esse quadro de indefinições e incertezas que
neiro, pela grande obra com que contribuem para o vem destruindo a produção de álcool em todo o
desenvolvimento do Estado e para o progresso do País, e, particularmente em Alagoas, já contribuiu
Brasil. para o fechamento de 5 unidades industriais, nos úl

timos quatro anos, que se somam a mais de uma
dezena de Usinas desativadas no Nordeste.

O quadro é aflitivo e necessita de medidas fir
mes e urgentes por parte dos Ministros da Fazenda,
Minas e Energia e Indústria e Comércio, cujas dis
cussões já se arrastam dentro desses Ministérios há
mais de sessenta dias.

Reitero, pois, a necessidade urgente e imedia
ta de que sejam realmente tomadas nesta semana
as medidas que venham a sinalizar concretamente
para a continuidade do Programa de uso do álcool
combustível no Brasil, assegurando ao produtor
agrícola e industrial:

- uma política estável de remuneração, permi
tindo a necessária cobertura de custos ao produtor
de ambas as regiões produtoras e a convivência
econômica com o custo e preço da gasolina;

- fluxo de financiamentos adequados às situa
ções estruturais de estocagem inerentes à atividade,
bem como adequação do perfil de endividamento à
política de remuneração a ser adotada;
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- finalmente, observância das regras e normas
que asseguram o mercado atual para o álcool anidro
misturado à gasolina, na proporção de 22%, e para
o álcool hidratado, que venha a assegurar o atendi
mento da atual frota de 4 milhões e 300 mil veículos
no País, permitindo-nos ostentar a matriz energética
mais limpa do mundo.

Tenho dito.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o Brasil precisa passar por reformas
em diversos setores, desde o setor energético até o
social, bem como por mudanças de conduta dos
agentes, desde o político, das organizações sociais,
até o eleitor.

Infelizmente, por muito tempo, a atividade polí
tica foi sendo marginalizada de diversas formas, de
um lado por razões justificáveis, mas, de outro, pelo
pecado da generalização. Muitos homens públicos
são cobrados do que não lhes compete. A escola, o
professor, a merenda a estrada, o ar, enfim, tudo o
que nos cerca, desde os pássaros que revoam até o
que de mais moderno podemos imaginar, depende
da política. Se a política é tão importante, então me
rece atenção diferenciada da sociedade. Talvez che
gue o dia em que desde a escola até o clube se
aceite discutir política.

A Igreja já começou. A Campanha da Fraterni
dade deste ano é, além de oportuna, necessária, es
pecialmente no ano em que a globalização da eco
nomia deixa muitas seqüelas sociais no mundo intei
ro, até nos países ricos, porque a crueldade das leis
de mercado estão acima dos valores sociais. É nes
ta hora que a formação, a sensibilidade e o coração
do homem público deve ter maior peso. O Governo
Federal, Estadual e Municipal deve, acima de tudo,
tentar diminuir as diferenças que o poder econômico
naturalmente produz ou estimula. É difícil praticar
Fraternidade sem política, na qual aquele que tem o
poder deve usâ-Io corretamente. A paz é algo subje
tivo, por isso ninguém poderá dá-Ia, a não ser dese
já-Ia, mas poderá ser fomentada, principalmente a
paz social, a do conjunto, pela prática da justiça.

As injustiças promovem diferenças sociais, que
são causas da criminalidade. A justiça promoverá a
paz, que será possível à medida que praticarmos a
fraternidade. Aquela fraternidade que todos defende
mos, desde o Padre da Igreja, o professor da escola,
até no lar, é possível, porque nossa gente é de boa
índole. O instrumento para praticá-Ia está com os
políticos, aos quais a legislação já lhes confere um

conjunto de poderes, com certas limitações, é claro,
que, se usadas corretamente, promoverão a paz.

A CNBB, que reflete a sensibilidade de cada
padre do contato com os diversos rincões sociais,
percebeu não só o momento, mas, acima de tudo, a
forma possível da mudança. Há muito tempo, sabe a
igreja da relação entre a política e o Estado social.
Mas como mudar? Através da política... é o povo
que muda os políticos, de diversas formas, pela boa
informação, pela cobrança cara a cara e através das
eleições.

A Igreja Católica e os demais credos são as
principais instituições que hoje mantêm a paz social,
porque pregam acima de tudo a fraternidade, na
qual também se ensina não só a divisão do pão, dos
bens materiais, mas especificamente a compreen
são e a complacência com as diferenças. O dia em
que a Educação neste País tiver maior importância,
provavelmente, também se ensinarão os mesmos
princípios religiosos a crianças de religiões diferen
tes, e se compreenderá que fé, moral e política não
há como separar, porque o pão nosso de cada dia... ,
de cada um, depende do conjunto de comportamen
to do homem, desde da fé até a política.

Na véspera da votação da reforma previdenciá
ria, conclamo os companheiros à reflexão... Aposen
tadoria é patrimônio... Manter privilégios é tão grave
quanto desrespeitar direitos. Se almejarmos reforma
pela paz social, precisamos promover a fratemidade
pela prática da justiça.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARTA SUPLICY (PT - SP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a campanha desenvolvida pela
Fundação Abrinq contça a exploração da mão-de
obra infantil já vem obtel ido resultados positivos. De
pois das denúncias, algumas empresas já estão res
pondendo com ações concretas para o combate do
trabalho semi-escravo.

A Volkswagen, há poucos dias, comunicou à
Abrinq que fará um levantamento entre os seus for
necedores para verificar em que ponta da cadeia de
produção estaria ocorrendo o uso do trabalho infan
til. Na cidade de Franca, as indústrias de calçados,
com o apoio da Prefeitura, FIESP, Sindicato das In
dústrias e Associação Comercial, criaram a Funda
ção Pró-Criança, em que as crianças até 12 anos
poderão receber a complementação alimentar e es
paço para esporte e lazer.

Outro setor que também será contatado é o al
cooleiro. Insdústrias como a Petrobrás serão tam
bém contadas para se engajarem nesta campanha,



Vitória, 4 de março de 1996

Exffi! Senhor

Dr. Everardo Maciel

DO. Secretário da Receita Federal

Brasília - DF
Senhor Secretário,
Dando seqüência aos entendimentos que man

tivemos com V. EXª, quando aí estivemos acompa
nhados pelo ilustre Senador José Ignácio Ferreira e
pelos ilustres Deputádos Rita Camata, Luís Durão,
Roberto Valadão e José Miguel, Feu Rosa, pedimos
vêniá para voltar à sua honrada presença para, des
ta vez, Impugnar a cobrança do ITR (Imposto Sobre
a Propriedade Territorial Rural) referente ao exercí
cio de 1995, levantado referencialmente em 31-12
1994, conforme determina a Instrução Normativa nº
059, de 19-12-1995, dessa Receita Federal.

Esclarecemos, Senhor Secretário, que esta Fe
deração tem competência jurídica para agir em
nome de todos os produtores rurais do Estado do
Espírito Santo, respaldada no Capítulo I, artigo 22-,
itens I, " e IV, de seu Estatuto Social. (cópia anexa).

Esclarecemos, outrossim, que os produtores
rurais de nosso Estado estão em pânico diante da
elevação violenta do ITR, conseqüente da majora
ção exorbitante e sem critérios da tabela do VTNm,
anexa a citada Instrução Normativa.
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especialmente por ser uma empresa Estatal e que tacando que os produtores rurais mineiros já conse-
deveria assumir essa campanha como uma política guiram, junto à Secretaria da Receita Federal, a sus-
do Governo e de suas empresas. pensão da cobrança dos valores do ITR naquele Es-

Nos EUA, está tramitando um Projeto de Lei tado, pois, a exemplo do Espírito Santo, estavam to-
que proíbe a entrada no país de produtos que conte- talmente distorcidos da realidade local.
nham algum tipo de trabalho infantil. Se a lei fosse Concluindo, manifesto minha confiança no ele-
aprovada hoje, os fabricantes de suco de laranja já vado espírito público do Secretário Everardo Maciel,
sofreriam reflexos dessa lei, uma vez que os estu- acreditando que o mesmo mandará rever os cálcu-
dos feitos incluem o Brasil no item frutas e vegetais, los, impugnando a tabela publicada na Instrução
que conta com a utilização da mão-de-obra infantil. Normativa nQ 59, de 19 de dezembro de 1995, ado-
Este setor, hoje, já se encontra com maior dispo.libi- tando os valores apurados pela Emater-ES e cance-
Iidade para repensar a cadeia de produção e tomar lando as notificações de lançamento do Imposto Ter-
medidas preventivas neste sentido. ritoriai Rural, atendendo a uma reivindicação de in-

Um resultado importante é que, se os 3,5 mi- teira justiça social. Para que conste dos Anais os va-
Ihões de crianças voltarem para a escola, outros lares apurados, solicito na, forma regimental, a
adultos poderão ser empregados. transcrição do Ofício da Federação da Agricultura do

Que esta campanha continue tendo sucesso! Estado do Espírito Santo.
Era o que tínhamos a dizer.

OFíCIO A QUE SE REFERE A ORA
DORA.

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO
ESTADO DO EspíRITO SANTO

OFíCIO NQ 098/96

A SRA RITA CAMATA (Bloco/PMDB-ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf.ªS e
Srs. Deputados, na semana passada estivemos, jun
tamente com os demais integrantes da bancada fe
deral capixaba, em audiência com o Secretário da
Receita Federal, Everardo Maciel, solicitando a revi
são dos valores do ITR (Imposto sobre a proprieda
de Territorial Rural) cobrados para a terra nua, pois
apresentaram uma violenta majoração, chegando
em alguns Municípios a cerca de 1.000%, deixando
nossos produtores em situação de pânico.

Ainda hoje, a Federação da P.:Jricultura do Es
tado do Espírito Santo - FAES -, entidade de classe
representando todos os produtores rurais de meu
Estado, e presidida pelo ex-Deputado Nyder Barbo
sa, encaminhou Ofício nº- 098/96 ao Secretário da
Receita Federal, dando seqüência aos entendimen
tos mantidos naquela audiência, no sentido de im
pugnar a cobrança do ITR, exercício 1995 - ano
base 1994 -, determinado pela Instrução Normativa
nº- 059, de 19 de dezembro de 1995, da Receita Fe-.
deral.

Diante daquele inquietante problema, a FAES
tomou a iniciativa de acionar a Emater-ES, a qual,
conhecendo a realidade rural capixaba, entendendo
que havia graves distorções na tabela do VTNMda
Receita Federal, elaborou um laudo para cada Muni
cípio capixaba, encontrando valores em UFIR e ref
erenciados em 31 de dezembro de 1995, distinta
mente inferiores aos auferidos pela Fundação Getú
lio Vargas e adotado pela Secretaria da Receita Fe
deral.

Sr. Presidente, Sf.ªS e Srs. Deputados, em face
do exposto manifesto desta tribuna meu apoio à jus
ta reivindicação dos produtores rurais capixaba, des-
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Tabela l.n.059 Laudo Emater
(Vr em Reais) (Vr em UFIR)

1.100,00 510

800,00 470

3.000,00 490

800,00 490

1.000,00 490

1.500,00 480

1.500,00 480

2.000,00 520

1.000,00 420

1.213,51 410

800,00 390

850,00 390

800,00 400

800,00 410

3.832,08 480

1.532,83 450

344,89 410

1.650,00 420

1.916,04 430

800,00 400

2.000,00 490

1.277,38 410

1.021,87 430

850,00 430

400,00 390

1.500,00 430

2.000,00 510

800,00 450

1.400,00 430

1.277,38 500

2.000,00 520

5.109,46 490

319,34 390

1.277,38 510

1.000,00 480

1.200,00 490

1.200,00 480

1.277,38 400

1.916,04 480

1.150,00 430

766,42 430

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

[una

Jaguaré

Jeronimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Unhares

Manten6polis

Marechal Floriano

Marilandia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Boa Esperança

Bom Jesus do norte

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Guaçui

Guarapari

lbatiba

lbiraçu

lbitirama

lconha

lrupi

ltaguaçu

ltapemirim

ltarana

- R$ 5.109,46 plha

- R$ 766,42 plha

- R$ 766,42 plha

- R$ 800,00 plha

- R$ 800,00 plha

Tabela l.n.059 Laudo Emater
(Vr em Reais) (Vr em UFIR)

850,00 480

800,00 380

2.000,00 470

1.000,00 450

900,00 410

766,42 490

1.600,00 380

3.500,00 470

2.000,00 480

1.016,04 410

Rol de municípios

Afonso Cláudio

Agua Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiaca

Aracruz

Atílio Vivacqua

Municípios de Manten6polis

Município de Alto Rio Novo

Município de Pancas

Municipio de Barra de S. Francisco

Município de Água Doce do Norte

Basta que V. EXª, examine o VTNm referente a Rol de municípios
Municípios de uma mesma micro-região do Espírito
Santo onde ocorre a coincidência de topografia, cli
ma, qualidade das terras, etc., como abaixo, para
verificar que as violentas distorções de valores não
se justificam:

Exemplos-

Em várias outras micro-regiões o fenômeno se
repete corr maior ou menor intensidade.

É de se notar ainda, que mesmo os valores
mais baixos estão muito acima da realidade atuaI, se
comparados aos valores de Mercado das terras
acrescidas de todas as suas benfeitorias. Na Micro
Região acima citada, o valor venal dos imóveis ru
rais está cotado hoje, em, no máximo, R$4.000,OO a
R$5.000,OO por alqueire de 5 hectares, (terras com
benfeitorias).

Diante desse inquietante problema, esta Fede
ração tomou a iniciativa de acionar a EMATER - ES,
a qual, conhecendo nossa realidade rural e, enten
dendo também, ter havido graves distorções na ta
bela do VTNm sob impugnação, mandou elaborar
um Laudo para cada Município Capixaba (originais
anexos à presente), encontrando valores fixados em
UFIR e referenciados em 31-12-1994, muito aquém
daqueles estimados pela Fundação Getúlio Vargas,
a saber:
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Tabela l.n.059 Laudo Emater milhões de reais que serão em parte destinados às
(Vr em Reais) (Vr em UFIR) obras de infra-estrutura para maior porte e melhor

1.000,00 420 fornecimento de água na zona sul de Ilhéus.
1.200,00 490 Por ocasião da assinatura do referido contrato,

900,00 370 numa demonstração de um verdadeiro sentinela,
sempre atento em defesa de seu Estado, o Senador

850,00 430 Antonio Carlos Magalhães afirmou que aproveitaria
1.400,00 400 a presença do Ministro <:lo Planejamento José Serra
2.000,00 490 para cobrar, como já vem cobrando do Presidente

400,00 400 Fernando Henrique, um tratamento diferenciado
para o Nordeste.

1.300,00 530 Para o Senador, o Govemo estâ trabalhando
1.500,00 520 muito para São Paulo,' Rio de Janeiro e Minas, e
1.600,00 490 estâ-se esquecendo do Nordeste; e acha que a re-
1.500,00 500 gião deve-se unir com a Bahia à frente para reivindi

carmais.
1.000,00 470

Outrossim, em nome do povo de Ilhéus, agra-
1.000,00 430 deço ao Governador por ter atendido às reivindica-
1.200,00 490 ções de nossa cidade. Sou testemunha de sua in-

800,00 430 cansável luta pela liberação de verbas para o Estado
319,34 420 da Bahia. Homem batalhador e de muita coragem, o

Governador vê em cada obra um desafio e um in-
1.600,00 490 centivo para a sua boa administração.

1.150,00 430 Espelhado no exemplo de nosso Governador,
1.200,00 530 tenho mantido minhas promessas de campanha,
1.200,00 600 tendo-me dedicado principalmente aos assuntos li

gados à área de saúde em Ilhéus. É preciso que
cada um de nós, legítimos representantes do povo
brasileiro, se esforce no senido de nos unirmos para
a mesma causa, que é o desenvolvimento e melhor
distribuição de rendas na busca de uma sociedade
mais justa e digna.

Espero fazer cada vez mais, uma vez que mi
nha provável candidatura à Prefeitura de Ilhéus se
fortalece com o apoio que venho recebendo do Go
vernador Paulo Souto e do Senador Antonio Carlos
Magalhães.

Outro assunto, Sr. Presidente, venho, através
desta tribuna, solicitar que o Governo Federal invista
na ampliação e conservação do Porto de Ilhéus, que
hoje é de grande importância para a região do sul da
Bahia. Não são poucas as vezes que os produtores
locais têm que recorrer aos portos de outras cida
des, devido à incapacidade de nosso Porto.

Outrossim, convoco os empresários das regiõ
es do extremo sul da Bahia, norte de Minas e de
Goiás, para que utilizem o Porto de Ilhéus na expor
tação de seus produtos, uma vez que é mais viável
e econômico, mostrando ao Governo Federal a im
portância da reequipagem e ampliação do referido
Porto, que, por vezes, deixa de receber cargas por
se encontrar em precária situação.

Pedro Can ário

Pinheiros

Piuma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetiba

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Velha

Vitória

Rol de municfplos

À vista do exposto, requeremos a V. Exª que
se digne de acatar a presente impugnação e, em
conseqüência, mandar revogar a tabela anexa à su
pra referida Instrução Normativa nQ. 059, de 19-12
1995, substituindo os seus valores pelos constantes
dos Laudos elaborados pela EMATER - ES.

Requeremos, outrossim, que sejam canceladas
as Notificações de Lançamento do ITR já emitidas,
emitindo novas Notificações com base nos valores
encontrados pela Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Espírito Santo - EMA
TER-ES.

Certos de que V. Exª, pela justiça encontrada
em seu bojo, acolherá este pleito, subscrevemo-nos,

Cordialmente, - Nyder Barbosa de Menezes,
Presidente.

o SR. ROLAND LAVIGNE (Bloco/PFL - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados,

Em nome do Governador do Estado da Bahia,
Paulo Souto, agradeço ao Ministro José Serra e ao
Presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Sérgio
Cutolo dos Santos, a assinatura do convênio de 21
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Na oportunidade, peço ao Governo do Estado
da Bahia e de Goiás que reivindiquem ao Govemo
Federal verbas para a construção da estrada de fer
ro que liga Brasília ao Porto de Ilhéus, facilitando,
assim, o escoamento das produções das regiões ci
tadas.

A meu ver, a recuperação do Porto de Ilhéus
será, sem dúvida, de grande alcance econômico e
social, uma vez que os exportadores daquelas regiõ
es, utilizando o transporte ferroviário para os seus
produtos, com certeza, serão incentivados a produzir
cada vez com mais lucro e economia por ser um
meio de transporte mais eficaz e barato, chegando
sempre no prazo determinado ao Porto, onde as
mercadorias não perecerão, como às vezes aconte
ce com os transportes rodoviários, que enfrentam a
má conservação de nossas estradas.

Urge que as autoridades federais verifiquem de
perto a situação atual do nosso Porto. Tenho certeza
que o Ministro Klein não deixará de dispensar a de
vida atenção que o problema merece.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Presidente do Sindicato dos Estivadores de Ilhéus,
na pessoa do Dr. Emerson Tavares, que não tem
medido esforços para o crescimento e manutenção
do Porto de Ilhéus.

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs.
Deputados, a população vem acompanhando, a
cada domingo, através do programa Fantástico, da
Rede Globo de Televisão, o resultado de testes rea
lizados por laboratórios credenciados pelo INME
TRO - Instituto Nacional de Metrologia - em produ
tos colocados à disposição do consumidor brasileiro.

O fato nos obriga a prestar um pouco mais de
atenção para o esforço que aquela autarquia federal
vem desenvolvendo no sentido de melhorar o pa
drão de consumo do povo brasileiro, principalmente
numa época em que estamos todos envolvidos no
debate sobre os espaços que devem estar reserva:- -.
dos ao Estado no contexto econômico.

A globalização econômica, logo, logo, fará com
que não mais existam consumidores nacionais. Ace
leradamente estão desaparecendo as fronteiras e as
limitações ao processo de escolha dos consumido
res. As Nações que não estiverem conscientes des
ta realidade correm o risco de se verem marginaliza
das - completamente alijadas do contexto econômi
co mundial. O fato tem tanta importãncia que vem
fazendo desaparecerem, também, as ideologias po
líticas.

Neste contexto, o Instituto Nacional de Metrolo
gia, Normalização e Qualidade Industrial - INME
TRO, com sede em meu Estado, joga um papel de
fundamental importância.

Tem sido ele o responsável pela incorporação,
ao processo industrial brasileiro, das normas de qua
lidade reconhecidas intemacionalmente. Tem sido
também o divulgador do processo produtivo brasilei
ro, no que ele tem de excelente, nos países mais de
senvolvidos do mundo. É, portanto, Sr. Presidente,
Srs. Parlamentares, o grande responsável pela in
serção do consumidor brasileiro no contextO econô
mico mundial.

Ao acender um fósforo; ao conectar um botijão
de gás; ao tomar um copo de água mineral; ao com
prar um brinquedo para nossos filhos e netos; ao ad
quirir pneus para os nossos automóveis ou ao medir
a pressão arterial, estamos nos relacionando com o
INMETRO. Brevemente os eletrodomésticos já virão
com identificação do volume de ruído que geram,
causador, muitas das vezes, de situações de ano
malia auditiva, fruto de exigências regulamentadoras
que estão nascendo no INMETRO.

Gostaria, portanto, Sr. Presidente, de deixar re
gistrado o meu elogio ao trabalho que a equipe do
Dr. Júlio Bueno, presidente da organização, vem
realizando no comando do INMETRO. Eis aí um ór
gão que cumpre, com competência, funções que por
definição pertencem ao Estado.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCEL
LOS (Bloco/PFL - MG. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o jornal
Estado de Minas completa, no próximo dia 7 de
março, 69 anos de existência. É importante que se
faça aqui este registro, pois não se trata de um
evento menor, como à primeira vista pode parecer,
circunscrito apenas, e no máximo, ao âmbito esta
dual. Muito ao contrário: o grande jornal mineiro, in
tegrado à rede nacional dos Diários Associados,
avulta como um dos principais órgãos de imprensas

-do País, com uma larga soma de serviços prestados
à sociedade brasileira, ao longo de toda a sua história.

Creio, Sfils e Srs. Deputados, que o segredo
da longevidade do jomal Estado de Minas - como,
de resto, o de qualquer órgão de imprensa que se
preze - está assente no tríplice alicerce da credibili
dade, da independência política e econômica e do
respeito ao público leitor. A esses três fatores pode
se acrescentar ainda a capacidade de adaptação a
novas tecnologias e às tendências e necessidades
sempre Cfmbiar~es e dinâmicas da comunidade a
que serve.



o SR. ROMEL ANIZIO (Bloco/PPB - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, muito se tem falado nesta Casa so
bre a crise da agricultura brasileira, que é grave. Ra
ras vezes se focalizou o drama da pecuária, um seg
mento da economia mais afetado pelo advento da
nova moeda - o real.

Não se pode ignorar a imensa contribuição da
pecuária como uma das âncoras que sustentam a
nova realidade econômica.

Este é o País dos contrastes. Com uma popu
lação estimada em 145 milhões de habitantes, ca-
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A história da imprensa demonstra que os jor- em que as pessoas se sintam mais cônscias de sua
nais que têm credibilidade sobrevivem, não obstante cidadania e da dignidade essencial da condição hu-
o rigor das crises e os reveses da fortuna. Essa cra- mana.
dibilidade é fruto do compromisso inarredável com a Acompanhando as tendências do jornalisr.1o
veracidade dos fatos, e é isso o que define, acima moderno, e dando mais uma prova de adaptabilida-
de tudo, o padrão ético de qualquer veículo de co- de aos novos tempos, o Estado de Minas deverá,
municação, o que lhe permite estabelecer com o lei- em sua edição de 7 de março, em que comemora
tor uma relação de empatia e de confiança, em que mais um aniversário de sua vitoriosa trajetória como
não há lugar para a arrogância e a prepotência, ati- órgão líder da imprensa mineira, apresentar-se com
tudes infelizmente muito encontradiças em certos um visual inteiramente novo, concluindo, com chave
setores da imprensa em nossos dias. de ouro, o processo de mudança iniciado no dia 20

O respeito ao público leitor implica, antes de de novembro do ano passado, quando foi lançado o
mais nada, o compartilhamento de problemas e res- suplemento Informática e Telecomunicações. O pro-
ponsabilidades de natureza ética, cultural, política e jeto de renovação gráfica, criado pelo professor cu-
econômica; e, ainda, o entendimento de que a rela- bano Mário Garcia - especialista de renome mun-
ção que se estabelece entre o jornal e a sociedade é dial, considerado a maior autoridade em programa-
uma relação de natureza pública, porque o produto ção visual do mundo - está sendo implantado, com
oferecido é um bem intangível, algo que se integra profissionalismo e competência, por jornalistas da
ao imaginário social, de onde as soluções devem própria empresa. Os novos suplementos e cadernos
surgir dialeticamente, no seio do próprio conflito, em - entre eles, o Gerais, o Veículos, o Feminino, o Tu-
benefício de toda a comunidade. risrno e o Espetáculo - abrem um grande leque de

opções de leitura e informação, enfeixando, num só
órgão informativo, toda a mineiridade de um Estado
cuja característica maior é a unidade na diversidade,
onde cada região se integra no todo com as suas
próprias peculiaridades e tipicidades, unidas todas
por raízes históricas e culturais comuns, plantadas
no solo rico e generoso que é o próprio berço da na
cionalidade.

É, portanto, um dever de justiça apresentar a
todos os membros da laboriosa equipe do Estado
de Minas - diretores, editores, repórteres, fotógra
fos, redatores e todos os demais integrantes da em
presa - os meus mais efusivos parabéns, fazendo
me, neste momento, porta-voz do povo de Minas
Gerais, para saudar, como saúdo, a todos os que
têm colaborado para consagrar, cada vez mais, a li
derança de um grande jornal a serviço de seu Esta
do edo País.

Era o que tinha a dizer.

Essas qualidades o jornal Estado de Minas as
possui de sobejo, e foram elas que o fizeramperpe
tuar-se no tempo, enquanto outros veículos de co
municação, quiçá mais poderosos, soçobraram ao
longo da jornada, engolfados em suas próprias du
biedades e contradições.

Mas isso ainda não é tudo. Importa salientar
ainda que o jornal Estado de Minas sobreviveu, for
te e pujante, por praticar um jornalismo identificado
com os interesses, princípios, aspiraÇões ,e crenças
do povo de Minas Gerais; um jornalismo interpretati
vo, investigativo, que busca identificar a cadeia cau
sai dos acontecimentos e oferecer ao escrutínio dos
leitores o panorama das idéias e tendências que in
formam a sociedade contemporânea; um jornalismo
que contribui decisivamente para a construção da
democracia e que ajuda os cidadãos a encontrar o
seu próprio destino, no contraditório ético e dialético
das idéias; um jornalismo que busca descobrir a ver
dade que se esconde por trás da verdade aparente,
e que jamais utiliza a notícia como mero espetáculo,
em que o escandaloso, o bizarro, o grotesco e o feé
rico valem mais do que a análise e a reflexão; um
jornalismo ético, que não compactua com a manipu
lação informativa, com a leviandade editorial, o go
vernismo, a ignorância, a arrogância, a frivolidade, a
má-fé, o falso moralismo, os julgamentos sumários,
o facciosismo, o marketing pessoal ou grupal, a ten
denciosidade, o aulicismo e o sensacionalismo; en
fim, um jornalismo comprometido com a construção
de uma sociedade nova, pluralista e democrática,
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rentes de proteína animal, não se adota uma política
realística de proteção à subsistência de seu rebanho
bovino e se minimiza o risco de desestabilização do
setor, com grande prejuízo para a saúde do povo.

a pecuarista é hoje um herói do campo. Ele
tem contra si a balança comercial, os rigores das in
tempéries, a concorrência externa. As prolongadas
estiagens, que muitas vezes se transformam em se
cas impiedosas, contribuem para o desestímulo à
produção.

A grande seca de 1994 dizimou milhares de
animais, devido à degradação das pastagens, que
os produtores se viram sem recursos para reformar.
Não houve reposição de estoque, e aumentou acele
radamente o abate de matrizes, com a conseqüente
redução de bezerros.

Em decorrência, a produção de bezerros, no
ano corrente, se acha em torno de 30% menor que
no ano passado. Já há grande dificuldade para se
encontrar no mercado o boi para a engorda com
mais de dois anos e meio.

Na minha região, mais especificamente no Mu
nicípio de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro,
o quadro é o seguinte:

- População bovina em Janeiro de 1995 
209.000; em janeiro de 1996 - 165.000.

- Machos abatidos em janeiro de 1995 - 9.040;
em janeiro de 1996 - 6.155.

- Fêmeas abatidas em janeiro de 1995 
1.884; em janeiro de 1996 - 1.828.

Além de todos esses fatores, o pecuarista sofre
o impacto dos altos custos dos insumos, incluindo
vacinas. Uma tonelada de adubo custa à vista
R$312,00 mais frete. Uma arroba de vaca vale
R$15,00, portanto, um animal gordo pronto para o
abate vale R$180,00. Gasta-se o equivalente a duas
rezes para pagar uma tonelada de adubo, que não é
suficiente para adubar um alqueire de terra. Um fras
co de vermicida/carrapaticida custa R$18,00, mais
caro que uma arroba de vaca.

Esta é uma pequena amostragem do cenário
nacional. Há que corrigir os rumos da pecuária brasi
leira, para se evitar o caos. A saída é o Governo di
recionar linhas de crédito para a retenção de matri
zes e de crias, a juros compatíveis com a atividade
fim. Se estas medidas não forem tomadas imediata
mente, dentro de pouco tempo o País terá que viver
exclusivamente da importação de carne bovina,
comprometendo assim a contenção de divisas.

Desde 1993, quando ocupava a Presidência da
Comissão de Agricultura e Política Rural, venho lu
tando para conseguir a liberação do uso de substân-

cia anabolizante como promotor de crescimento. Já
naquela época haviam as correntes contrárias a esta
tese. Para clarear o debate, a meu convite, estive
ram na Comissão, em audiência pública, técnicos e
cientistas da França, dos Estados Unidos da Améri
ca e da Argentina, que comprovaram ser o anaboli
zante inofensivo à saúde humana, desde que obser
vado o seu período de carência, com a devida fisca
lização da vigilância sanitária animal. Portanto, não
se justifica a campanha orquestrada contra esta me
dida de incentivo à produção.

No momento em que temos no Ministério da
Agricultura o competente e esclarecido Ministro José
Eduardo de Andrade Vieira, espera-se que sejam le
vantadas as barreiras que impedem o uso do anabo
lizante e que se coloque nosso País na vanguarda
do desenvolvimento pecuário.

a pecuarista brasileiro espera uma ação firme
e urgente do Congresso Nacional e das autoridades
da área econômica para que se evite o desastre fi
nal.

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PL 
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SI% e Srs. Deputados, a Proposta de Emenda à
Constituição nº- 33-CI95, do Poder Executivo, a cha
mada Reforma da Previdência, comentada, discuti
da, polemizada e ainda não devidamente entendida
e solucionada, tem seus méritos e deméritos.

a mérito é trazer à tona tema da maior impor
tância, para corrigir distorções e disciplinar as dúvi
das e dispositivos vigentes, porém não cumpridos.

O demérito: a forma de apreciação, as contur
bações, os desvirtuamentos e, em que pese o esfor
ço do Relator substituto da Comissão Especial, De
putado Euler Ribeiro, o descaso e o desinteresse
quanto ao conteúdo proposto pelas emendas apre
sentadas pelos Srs. Deputados.

Diversas propostas restauram na íntegra o tex
to contido no § 4º- do art. 40 da Constituição:

"Os proventos da aposentadoria serão
revistos, na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remunera
ção dos servidores em atividade, sendo tam
bém estendidos aos inativos quaisquer be
nefícios ou vantagens posteriormente con
cedidos aos servidores em atividade, inclusi
ve quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria, na forma da lei".

O substitutivo do Relator não contempla as ga
rantias contidas no citado § 4º-, relegando direitos
dos inativos.



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 05699

Tais prerrogativas estão contidas na Emenda Já disse desta tribuna, por várias vezes, que
nQ 12, relativa ao § 7Q do art 1Q

; na Emenda nQ 27, esta rodovia federal está ficando com difícil tráfego
: relativa ao § 3!l do art 2Q, e na Emenda nQ 41, relati- no trecho Cuiabá - Porto Velho e que a situação não
va ao § 4Q do art. 2Q, e se vinculam ao § 3!l do art 2Q é diferente no trecho Porto Velho - Rio Branco, por
do substitutivo do Relator. Registro que as Emendas falta de manutenção. Sempre é bom lembrar, Srs.
n~ 12 e 27 têm minha subscrição. Parlamentares, que grande parte do transporte rodo-

O destaque e a aprovação desse dispositivo é viário de Roraima e do Amazonas também é feita
fundamental para evitar que todos os servidores pú- por essa rodovia, utilizando o transporte fluvial no
blicos sejam prejudicados tão brutalmente. Rio Madeira.

Ressalto ainda que a Reforma da Previdência Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, como
deve evitar qualquer hipótese de protelação ou pos- eu havia dito desta tribuna, os caminhoneiros fecha-
tergamento de decisões, a exemplo do que reza o ram, no final da semana passada, a BR-364, em vir-
art 16 do substitutivO do Relator, que propõe que os tude de seu estado de quase intrafegabilidade.
planos, benefícios e serviços e os ajustes financei- Apenas ontem o engenheiro residente do
ros a seus ativos integralizados se procedam no pra- DNER lotado em Manaus se propôs a viajar para
zo de dois anos a contar da data da promulgação da Rondônia, com o intuito de negociar com os cami-
emenda. nhoneiros. No entanto, os responsáveis pelo fecha-

Idêntico raciocínio vale para o texto do art. 17 mento da BR-364 não têm disposição para negociar
do mesmo substitutivo, que propõe que projeto de lei com tal engenheiro residente, tendo em vista que,
complementar deverá ser apresentado ao Congres- em outra oportunidade, a residência de Manaus fir-
so no prazo de doze meses a contar da promulga- mau compromisso com representantes do setor ro-
ção da emenda, no tocante à gestão quadripartitie doviário no Estado, com relação à manutenção da
da Seguridade Social. estrada, e nada foi feito.

Por que não se define isso de pronto rio texto. Hoje o Ministro dos Transportes designou um
atualmente discutido? Qual o mistério da protela- representante, que juntamente com o Governo de
ção? Não existe, por acaso, interesse comum dos Rondônia vai negociara reabertura da BR-364.
trabalhadores, dos empresários, dos aposentados e Srs. Parlamentares, a bem da verdade, se o
do Governo em que essas regras sejam definidas DNER tivesse realizado a manutenção de rotina
imediatamente? nessa estrada, nada disso estaria acontecendo. A

Mesmo no tocante ao próprio IPC, não vejo justificativa do DNER para tal omissão é a falta de
motivo para postergar a decisão de extingui-lo. recurso.
Deve-se buscar uma alternativa que corrija even- É inadmissível faltar recurso para manutenção
tuais distorções, uma previdência que apresente op- de uma estrada federal tão importante como essa,
ções aos segurados, pelos direitos adquiridos em aliás, a única que serve a região.
face das suas contribuições presentes ou passadas. Aproveito a oportunidade para solicitar do
Afinal, esta é a Casa Legislativa e te.m competência Exrnº- Sr. Ministro dos Transportes, Odacir Klein, as
para tanto. providências necessárias e urgentes para a execu-

O momento é mais do que oportuno para que ção da restauração da BR-364, tão importante para
esta Casa defina, decida e aprove todas as medidas o povo de meu Estado e da Região Norte.
necessárias, sem procrastinações injustificáveis. Te- O povo de Rondônia já não suporta descaso
mos que corresponder à confiança que nos foi lega- tão grande do DNER, que tem responsabilidade com
da pelo voto e representação. A responsabilidade, a relação às rodovias federais, no entanto, lamentavel-
consciência e a coragem devem caracterizar nossos mente nada faz.
atos, pois não há por que deixar para amanhã se po- Era o que eu tinha a dizer.
demos fazer hoje. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Pas-

Era o que tinha a dizer. sa-se ao

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, há questão de dias, denun
ciei o descaso do DNER com a BR-364, estrada que
faz a ligação da Região Norte com as demais regiõ
es brasilei raso

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Giovanni Queiroz.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, esperamos que ainda na próxima
semana este Plenário vote o relatório final do Orça-
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mento Geral da União, concluindo assim uma de
suas mais relevantes prerrogativas e determinação
constitucionais. Como titular da Comissão Mista de
Orçamento há três anos posso dar aqui meu teste
munho de que, entre aquilo que o Executivo enviou
para esta Casa e o que será submetido a votação,
houve um avanço significativo para transformar o
Orçamento numa ferramenta mais adequada ao en
frentamento da injustiça social e dos desequilíbrios
regionais. Mas, lamentavelmente, ainda ficamos
muito longe de dar ao Orçamento sua verdadeira
função, que é a de transformar o discurso político
em ações públicas concretas. Como diria o poeta:
As palavras só são verdadeiras quando se consubs
tanciam em pão ou sangue.

Espanto e perplexidade foi o que cada um dos
integrantes da Comissão Mista de Orçamento expe
rimentou no exame do Orçamento Geral da União.
Sem qualquer consistência, sem qualquer vínculo
com a realidade nacional, a proposta do Executivo
chegou a esta Casa recheada de distorções, desvios
e, sobretudo, de armadilhas preparadas para facilitar
o superfaturamento de obras.

O caso mais contundente é o dos transportes:
o Governo propôs um custo unitário de
R$300.000,OO por quilômetro de rodovia construída
e pavimentada. Obras desse tipo são plenamente
executáveis, sem perda de qualidade, com um custo
unitário de R$120.000,OO por quilômetro. A revisão
desses valores propostos para níveis mais realistas
ensejaria a execução de 2,5 vezes mais obras se
melhantes com o mesmo montante de recursos.

Para duplicação de rodovias, o Governo esti
mou um custo unitário de R$1.000.000,OO por quilô
metro. Obras desse tipo' são plenamente executá
veis, sem perda de qualidade, com um custo unitário
de R$300.000,OO por quilômetro. Eventualmente, um
trecho que corta um perímetro urbano e que implica
a construção de viadutos, ou que seja realizado em
terreno montanhoso, poderá ter seus valores eleva
dos para quantias superiores a R$300.000,OO. mas
esses casos constituem exceção, e não uma regra,
como contemplada na proposta do Executivo.

Há um caso em especial para o qual não se
encontra qualquer explicação sensata. Para a dupli
cação da BR-381 - Belo Horizonte - São Paulo - o
Governo alocou valores iguais para os trechos de
Minas Gerais e de São Paulo. Ocorre, porém, que o
trecho mineiro possui 177 quilômetros e o paulista
apenas 44. Isso distorce mais ainda os valores já su
perfaturados, fazendo que para a mesma rodovia
haja um custo por quilômetro de R$867.000,OO e

R$3.486.000,OO, para os trechos de Minas Gerais e
de São Paulo, respectivamente.

Poderíamos citar casos de superestimação de
valores em praticamente todas as rubricas do Orça
mento, para algumas das quais, com a compreen
são do Sr. Relator Geral, conseguimos repor valores
compatíveis com o mercado. Mas o que nos anima a
vir a esta tribuna é a necessidade que entendemos
de convocar, provocar e até instigar todos os repre
sentantes a um envolvimento integral e decisivo no
debate e na r.eavaliação do Plano Plurianual- PPA,
de 1996 a 1999, o último grande esboço que temos
em mãos para conformar uma nova face ao País
para a entrada do terceiro milênio. Este deverá ser,
para nós, Congressistas, o verdadeiro pacto com o
presente e com () futuro breve. O PPA, com a partici
pação' efetiva de cada um dos integrantes desta
Casa, haverá de ser a ferramenta mais contundente,
mais eficaz, para quebrar o cruel ditame tecnocrático
de que uma moeda forte 'e uma aparente estabilida
de são panacéias para todos os males sociais e eco
nômicos.

Nossa intervenção' no PPAdeverá ter em conta
a repulsa de um' modelo de sociedade baseado no
economicismo, no liberalismo integral, no totalitaris
mo dos mercados e; sobretudo, na tirania da mun
dialização. Es,e modelo, tão caro ao nosso acadêmi
co Presidente da República e aos seus parceiros a
serviço do Banco Mundial e do Fundo Monetário In
ternacional" transforma o desemprego em símbolo
da modernidade; faz da rubrica social um item mar
ginal enquanto se rasga em generosidade com os
especuladores e escroques em geral.

Nunca -a consciência nacional- aquela que
ainda' não foi anulada por slogans estupefacientes
ou falsas questões servidas em doses cavalares
através dos meios de comunicação - precisou tanto
reagir com energia a um modelo que começa por
anular o peso institucional do Legislativo para facili
tar manobras escusas, de índole totalitária e com
prometida com interesses antinacionais.

Em artigo do último dia 3, na Folha de S. Pau
lo, o jornalista Aloysio Biondi, um dos últimos baluar
tes do jornalismo combativo, fala de um regime se
creto de governo, em vigor desde setembro de 1995,
quando as decisões do Conselho Monetário Nacio
nal e do BancC' Central passaram a receber o crivo
de sigilosas. Assim, nem mesmo os Ministros de ou
tras áreas que não a econômica, nem a sociedade
como um todo, nem este Congresso têm acesso a
canetadas que podem cobrir rombos bilionários de



Nesse contexto pelo menos 150 mil desses
postos de trabalho foram arrancados pela teimosia
irresponsável da sobrevalorização do real, que re
baixou nossas exportações, cujo crescimento vege
tativo, em 1995, foi de~penas 7%, 90ntra 20% de
todos os concorrentes do Brasil, como os países
asiáticos e nossos parc.eiros latino~americanos, com
exceção do México.

Não queremos insinuar que o desemprego seja
invenção do Plano Real ou deste Governo, mas até
o mais leigo dos cidadãos visualiza claramente na
taxa de juros, na sobrevalorização do câmbio, na au
sência de qualquer política industrial e na mais baixa
sensibilidade para o social demonstrada por uma
equipe governamental as .causas que impedem a re
dução dos atuais níveis de pobreza e a oferta de no
vas oportunidades de trabalho.

.' Foi da cabeça premiada desses acadêmicos,
que tocam este regime secreto de governo, que se
produziu o incremento. de importações de produtos
agrícolas subsiçliados em até 70% nà origem com
taxas de 6% de juros anuais, contra nossa produção
manietada por juros escorchantes, por falta de re
gras de comercialização, por achatamento delibera
do de preços para manter viva a mítica do Plano
Real. A redução de plantio de mais de 2.3 milhões
de hectares não representa apenas. menos grãos
para a panela dos brasileiros, menos divisas com
exportação, mas a eliminação direta de 450 mil em
pregos da zona rural. São milhões de brasileiros que
vão engrossar as hordas de excluídos e humilhados
que já ocupam os desvãos de viadutos das grandes
cidades ou as barracas de plástico ao longo das ro
dovias. Na planilha daqueles acadêmicos, a explica
ção é de que este é um fenômeno mundial, supremo
símbolo da modemidade.

Aqui mais uma vez a máquina de propaganda
governamental é azeitada para fazer parecer que a
agricultura reivindica privilégios especiais e vender a
idéia de que seus defensores aqui no Congresso
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bancos, baixar ou elevar taxas de juros, fixar valores A convite do líder do PDT, Deputado Miro Tei-
dos títulos de dívidas etc. xeira, o ex-Ministro da Fazenda traçou um perfil da

Salvo quando estoura escândalos, como os re- face mais cruel desta política: o desemprego. Na
centes dos bancos Nacional e Econômico, as deci- queda de 2% do PIS comemorada pelos fiéis devo-
sões, que afetam a vida de todos os brasileiros, tos do Sanco Mundial e do FMI, demonstra Delfim
comprometem a produção, produzem rombos fan- Netto que foram consumidos 800 mil empregos.
tásticos nas contas públicas, são contidas numa cai- Sim, 800 mil trabalhadores jogados para fora do
xa-preta, acessível a poucos semideuses da econo- mercado como parafl,Jsos espanados; gente que so-
mia nacional. Gente que se considera muito especial fre, pensa e vota.. E, como disse o ex-Ministro, é
e cujas carreiras profissionais são verdadeiros por- gente que também reage, de forma que de tanto ser
tentos: oriundos de humildes corretoras, passam espanada pode acabar se organizando para espa-
pelo Sanco Central com destino certo para a dire- nar.
ção, quando não a propriedade, de grandes bancos.

É esta gente que não precisa explicar à Nação,
muitas vezes nem mesmo ao próprio Presidente dá
República e muito menos a este Congresso, qLJ(3
produziu um espantoso crescimento do endivida
mento do Tesouro Nacional de R$54,4 bilhões em
1995, fazendo a dívida interna chegar, aos estr~tos:

féricos R$107,5 bilhões, dívida, intema insuportável
para a economia nacional.

O reflexo desta bomba-relógio é um déficit pú
blico operacional de R$32,2 bilhões, quase' '5% do
PIS. E, por conta da máquina de propàganda'do Go
verno, com a cumplicidade dos seus acólitos na mí
dia, a responsabilidade encontra seu bode expiatório
no servidor público, nos benefícios previdenciáriO's,
na saúde pública, na educação, na segúrança ~ em
todos os setores básicos, que até mesmo os mais
exacerbados neolibel'ais' reconhecem 'ser funCão 'e
dever do Estádo.

É esta gente que impõe ao País às taxas de ju
ros mais altas do planeta, que, além de arrombar as
finanças públicas, levaram à. falência mais de 90%
das pequenas e médias empresas-que se instalaram
no ano de 1995, numa operação de desmanche do
sistema produtivo jamais vista ,em qualquer nação
minimamente industrializada.

São juros que sangram a Nação, comprome
tendo mais de 20% de todo o Orçamento Fiscal,
quando os investimentos previstos no Orçamento
Geral da União não chegam a 6%. Estranha opção
que a equipe governamental faz em detrimento da
grande massa da população e em favor de poucos e
privilegiados banqueiros.

E esta gente que, da forma mais cínica, anun
cia como uma benesse a queda de 2% do PIS, o
que fez o País empobrecer algo como R$12 bilhões,
dos quais R$4 bilhões foram perdas salariais reais,
segundo avaliou o ex-Ministro e Deputado Delfim
Netto em palestra na Comissão do Desemprego da
Câmara.



1,1% do total do PPA

1,0% do total do PPA

0,03% do total do PPA

0,03% do total do PPA
(engloba cultura,
justiça e cidadania)

1,6 do total do PPA

R$5,O bilhões

R$4,7 bilhões

R$4,7 bilhões

R$O,15 bilhões

EDUCAÇÃO:

SAÚDE:

EMPREGO:

SEGURANÇA:

AGRICULTURA R$7,3 bilhão

Rememoremos os cinco dedos espalmados do
candidato, suas prioridades básicas, seu compro
misso com a Nação: educação, saúde, emprego, se
gurança e agricultura. Agora vejamos como essas
prioridades foram contempladas na PPA e falam por
si só, desmentindo as promessas do candidato a
Presidente:

Esta é a mão espalmada do Presidente, que no
discurso se compromete com a Nação a resgatar es
tes cinco principais itens e, na proposta do Plano
Plurianual, traz aqui 12,2% de todo o Orçamento
comprometido com os setores que elegeu como
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Nacional agem corporativamente ou até por interes- país periférico, terceiro-mundista, dependente do
ses pessoais. Essa manobra dá margem aos tecno- mundo civilizado, vivendo sob suas regras e dita-
cratas para, pura e simplesmente, não cumprirem mes, constantemente subtraído, como diria Chico
acordos firmados depois de longas e transparentes Buarque, em tenebrosas transações.

n~gociações: como foi o caso da securitização da dí- O PPA, sobretudo, deveria materializar as pro-
Vida dos agncultores. Enquanto se abre,m generosa- messas de campanha do Sr. Fernando Henrique
~~nt~ ?s burras do Teso~r? para cob~r os rombos Cardoso, aquelas cinco áreas eleitas prioritárias por
~[honanos dos bancos, a dIvIda dos~gncultores ~n- seu Programa de Governo, os cinco dedos da mão
tmua, s~ .?v~lumando e~ proporçoes geométn~ espalmada com tanto vigor eleitoreiro. Por se só, e
pe~a mClde~cl~ de, TR ~als JUros que ~ão verdadeira pela sua importância para a vida da Nação, este do-
agiotagem Jnstltuclonahzada neste Pais. cumento deveria estar no centro das atenções do

A causa da tragédia a que foi submetida a Agri- País. Mas não está! Qual a razão desse desinteres-
cultura, assim como os demais setores produtivos, se e dessa apatia da Nação para com as grandes
pode ser resumida nesses cinco pontos que retra- questões nacionais, que, de forma direta ou indireta,
tam a mentalidade e a teimosia da equipe econômi- mexem com a vida das pessoas?
ca: Não sou sociólogo, Sr. Presidente. Sou médico

1) câmbio fortemente valorizado; do interior do Pará e estou acostumado a ver o sofri-
2) redução descuidada das tarifas alfandegá- mento do povo, sem comida, sem escolas, sem hospi-

rias; tais decentes, sem trabalho. Estou acostumado. Não
acomodado. E é por essa razão que fico indignado
com este documento que o Poder Executivo apresenta
à Nação e remete ao Congresso Nacional.

Na primeira leitura da proposta do Executivo,
nos sobressalta a larga distância entre o discurso do
candidato e sua conduta como Presidente, signatá
rio e responsável pelo documento fundamental para
orientação de como o Estado deveria intervir na so
ciedade.

3) descumprimento de todo o programa de pre
ços mínimos e financiamento;

4) os mais espantosos juros reais a que uma
atividade econômica jamais foi submetida neste País
ou no mundo;

5) pressão absurda e incompetente do Banco
do Brasil, que transformou a agricultura no símbolo
do calote.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, abrimos
hoje na Comissão Mista de Orçamento o Plano Plu
rianual para 1996-1999. É a peça institucional que
deverá sinalizar quais os investimentos, qual a políti
ca de desenvolvimento, de fomento e social que o
Governo Federal irá executar neste quadriênio.

Por isso mesmo essa discussão não pode ficar
circunscrita à Comissão nem mesmo a este Plená
rio. Este é um debate que deve espraiar-se por to
das as entidades representativas da sociedade aqui
e nos Estados, como forma de proporcionar maior
debate sobre a matéria, tudo visando a um docu
mento mais adequado às carências e aos desafios
que temos de enfrentar para romper este quadro de
desigualdade e injustiça.

O PPA, mais que um plano de quatro anos, é
um plano do final do século XX, o último deste sécu
lo e qUE" irá preparar a entrada do Brasil no século
XXI. Este plano será inexoravelmente o indicativo do
que seremos no próximo século: se, seremos uma
nação digna, altiva, mais justa e mais feliz ou se ire
mos continuar convivendo com a injustiça cruel e
inumana, condenado historicamente a sermos um



Sem embargo, a despeito de tal êxito, algumas
faces negativas de nosso padrão de desenvolvimen
to econômico, como, por exemplo, o baixo nível de
inovação industrial, a dependência do Estado para
ditar o dinamismo da economia e o alto nível de de
sigualdade de rendas, podem, indubitavelmente, ser,
ao menos em parte, creditadas às características es
pecíficas do desenvolvimento industrial retardatário
tido no País, em particular ao caráter excessivamen
te fechado da economia nacional no período.

Nos anos 80, como é sabido por todos nós e
como sabe ainda melhor o sofrido povo brasileiro, o
Brasil paralisou sua rota de crescimento, engolfado
que foi em Lima crise econômica sem precedentes,
em boa medida representàda pela falência do Esta
do e pela perda de dinamismo do padrão de desen
volvimento econômico vigente, baseado na substitui
ção de importações.

Enquanto, contudo, o País não se desvencilha
va de tamanha crise, um novo patamar evolutivo da
economia mundial fazia o Brasil, mal completado
seu ciclo de industrialização, postar-se mais uma
vez em uma situação de atraso e de necessidade de
recuperação do tempo perdido.

O mundo vivenciou, entre meados da década
de 70 e o final dos anos 80, a explosão da terceira
revolução industrial, no bojo da qual surgiram, como
pólos dinâmicos, setores industriais intensivos em
conhecimento e com tecnologia avançada e em
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prioritários. Esta é a vergonha vivida pelo povo bra- dispõe para alavancar o crescimento de nossa in-
sileiro neste instante. dústria e garantir emprego e renda para a popula-

Esses cinco itens de campanha receberam ção.
aportes de apenas R$18,75 bilhões para a rubrica Como consta de nossa história econômica, a
de investimentos, ou 12,2% do total. partir da década de 30, e em particular entre as dé-

É mais uma mentira que hoje campeia por toda cadas de 50 e 70, logrou-se, aceleradamente, dotar
a Nação brasileira. Não se pode acreditar no discur- o País de uma estrutura industrial completa, dentro
so presidencial, ainda mais quando este vem do dos marcos tecnológicos e organizacionais inerentes
convencimento eleitoreiro de véspera de eleição. à segunda revolução industrial, baseada na indústria
Mas o Sr. Presidente já teve tempo de rever suas pesada, na química, no aproveitamento do petróleo
prioridades e concretizá-Ias na proposta orçamentá- e da energia elétrica.
ria ou na proposta do Plano Plurianual. Lamentavel- Nesta fase, é unânime e pacífica a constatação
mente, lá não se vê nenhum direcionamento concre- de que foi fundamental a acentuada participação es-
to que se possa dar a esta Nação. Um encaminha- tatal, tanto com investimentos diretos como direcio-
mento de política pública que possa nos tirar do nando e coordenando os investimentos privados,
atraso, dessa posição marginal terceiro-mundista e tendo como instrumento maior de estímulo à implan-
que possa subtrair a população marginalizada do os- tação da indústria no País a proteção do mercado
tracismo, da miséria, do inconformismo e do desem- nacional, em um processo cíclico de substituição de
prego. importações.

Portanto, srªs e Srs. Deputados, creio que O sucesso da empreitada foi evidente, transfor-
apenas com essas preliminares justifico o imperativo mando-se, em cinqüenta anos, uma nação agrária
de que cada um dos Deputados e Senadores se em- na sétima economia industrial do planeta.
penhe diligentemente, com a visão nacional aguça
da e com o conhecimento da realidade de cada rin
cão deste País. Só deste·empenho, somando a mo
bilização na sociedade, é que poderá nascer dentro
do Plano Plurianual uma proposta digna dos anseios
do nosso povo, que, na luta dura e sofrida do coti
diano, anseia pela construção de uma nação mais
desenvolvida, justa e feliz.

Era o que tínhamos a dizer.

Durante o discurso do Sr. Giovanni
Queiroz, o Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Benedito Domingos, 3Q Se
cretário.

o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Silas Brasi
leiro, do PMDB de Minas Gerais.

O SR. SILAS BRASILEIRO (Bloco/PMDB 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Aproveito
hoje o Grande Expediente para falar em defesa da
indústria nacional com a conseqüente geração de
empregos.

Nesta década de 90, o Brasil mais uma vez en
contra-se diante de conseqüências advindas de uma
adesão retardatária aos grandes movimentos da
economia mundial, fato característico de seu desen
volvimento econômico neste século.

Desta feita, contudo, queremos crer que o Go
verno precisa utilizar todos os instrumentos de que
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constante mutação, tais como a microeletrônica, os
novos materiais, a química fina e a biotecnologia.

Nos anos 90, este novo padrão de desenvolvi
mento mundial consolidou-se, ao mesmo tempo em
que ficou patente a profundidade das transformaçõ
es, trazidas, principalmente, pela fantástica evolução
da microeletrônica em escala global.

Do ponto de vista da estruturação das empre
sas, a microeletrônica inseriu-se profundamente nos
processos de produção e nas fórmulas de gerencia
mento, modificando radicalmente a estrutura organi
zacional, ao mesmo tempo em que permitiu um salto
exponencial da produtividade.

Como conseqüência, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, pela primeira vez na história de du
zentos anos do capitalismo industrial, urna nova
onda de crescimento econômico e a configuração de
um novo paradigma tecnológico não representaram
crescimento equivalente no emprego. Em verdade,
muito ao contrário, os novos padrões de estrutura
ção empresarial levaram a uma inédita economia de
postos de trabalho, fazendo com que o crescimento
econômico se desvinculasse, progressiva e desafia
doramente, da criação de empregos.

Por outro lado, como um fenômeno que até
certo ponto também deita raízes na evolução da mi
croeletrônica e das comunicações, o mundo assiste
hoje, a um inédito grau de integração econômica.
Tanto do ponto de vista financeiro quanto da produ
ção, os agentes econômicos relevantes operam em
escala global, produzindo e investindo, sempre ten
do em mente um mercado planetário, buscando ob
ter maiores retornos.

Nesse contexto, a produção industrial pulveri
za-se e desverticaliza do ponto de vista dos merea
dos nacionais, com os produtores concorrendo e
agudamente em busca de vantagens nos custos e
condições de produção, fazendo, neste percurso, de
letra morta nas fronteiras entre as nações.

Assim, por exemplo, uma grande empresa au
tomobilística de capital americano, como a GM, ao
produzir um carro para o mercado mundial, como o
Astra, pocle achar interessante, como achou, proje
tar o veículo no Canadá, financioná-Io a partir de ca
pitais obtidos na praça de Nova Iorque, comprar
seus componentes, dentre outros lugares, do Méxi
co, Brasil e Malásia, para finalmente em dotá-lo em
uma instalação européia.

Destes dois movimentos Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, da reestruturação produtiva e da

globalização, resulta um padrão de desenvolvimento
desafiador para todas as nações.

As potencialidades, vantagens e desvantagens
comparativas de cada economia são acentuadas,
dentro de um ambiente de franca competição entre
os países, pela atração de investimentos produtivos,
enquanto, por outro lado, o nível de emprego cai,
mesmo diante de elevadas taxas de ci'escimento do
produto. O desemprego atinge mais de 10% da po
pulação economicamente ativa da União européia,
enquanto que nos Estados Unidos as taxas meno
res, de cerca de 5%; são compensadas por uma sig
nificativa redução na renda média real dos assalarioclos.

Este é o cenário, que vai encontrar o Brasil na
saída de sua crise já decenal, do início dos anos 90.
Diante do País, encontram-se três desafios simultâ
neos e interdependentes: estabilizar a economia, re
tomar o crescimento dentro de um novo padrão de
desenvolvimento e inserir no País nesta nova econo
mia globalizada.

Do ponto de vista da estabilidade da economia,
o Brasil tem tido sucesso em seus esforços. A esta
bilização econômica vem sendo, não cabe qualquer
dúvida a esse respeito, paulatinamente alcançada a
partir do êxito do combate ao nosso crônico proces
so inflacionário, iniciado em 1993 e culminado com a
edição do Plano Real.

É, contudo, quanto à estruturação do novo pa
drão de desenvolvimento, consentâneo com o novo
paradigma tecnológico e com a globalização da eco
nomia, que cabem alguns reparos à estratégia ado
tada no País.

De fato, o Brasil iniciou, nesta década, um pro
cesso de abertura da economia, simbolizado na re
dução progressiva das tarifas de importação e na re
tirada de barreiras não tarifárias ao comércio exte-"
rior. O objetivo, sob o ponto de vista da elaboração
de um novo padrão de desenvolvimento, seria, ao
expor os produtores internos a maior competição
com o mercado internacional, forçá-los a um incre
mento de produtividade, sob pena de perda de suas
fatias de mercado.

Contudo, esta primeira fase da abertura econô
mica em que pese seu caráter progressivo e nego
ciado com as forças produtivas - de modo a permitir
a capacitação das empresas para a competição in
ternacional - deu-se em simultâneo com a implanta
ção de uma política administrativa que reputamos
equivocada, além de sofrer sob o ponto de vista de
timing, com o fato de coincidir com um momento de
incerteza acerca da estabilidade macroeconômica.



O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Silas
Brasileiro, a análise que V. Exª está fazendo da eco
nomia do País diz bem da preocupl:!ção do povo mi
neiro em mandar para, esta Casa um Parlamentar
como V. Exª que dignifica o mandato dignificando o
Poder Legislativo. Mas não conseguiu ainda perce
ber bem aonde V. Exª- quer chegar, porque estamos
sentindo que a Nação está passando por sérias difi
culdades - a pequena, média e microempresas es
tão fechando no País inteiro. Acabo de chegar de
uma reunião em Manaus com os pequenos e micro
empresários do Norte e do Nordeste e o que sen'ti foi
o verdadeiro 'sufoco de todos os que ocupavam a tri
buna para falar das dificuldades por que estão pas
sando em função da política econômico-financeira
do Governo. Acredito que os grandes empresários
tenham espaço neste Governo, mas os pequenos,
médios e microempresários serão extintos de uma
vez por todas porque não há sensibilidade do Gover
no que tenho. apoiado nesta Casa, mas tenho dúvi~

das se o continuarei apoiando se não, houver mu
danças para um tratamento melhor para os peque
nos, médios e,microempresários. Espero que com o
discurso de V" Exª possa haver uma mudança nessa
política desastrosa que estamos vendo; só leva van
tagem quem terr:t banco. e toma dinheiro do povo. Ao
parabenizar V. EXª, faço votos de que tenhamos um
só caminho: o soerguimento da economia do País.

• O SR. SILAS BRASILEIRO - Agradeço a V.
Exª a intervenção, nobre Deputado Severino Caval
canti.

Prossigo..
Por um lado, a força negativa da globalização e

da modernização atingem a malha produtiva com
toda força, tanto pelo sucateamento imposto a diver
sos setores produtivos - incapazes de competir em
um ambiente de abertura econômica como, naque
les setores com melhores potencialidades, pela re
dução dos postos de trabalho inerentes à inserção
da microeletrônica e dos novos métodos gerenciais
nas indústrias.

Por outra feita, os vetores positivos da globali
zação, representados pela possibilidade de opera
ção em escala planetária dos setores em que o País
apresenta vantagens comparativas, operam com ex-
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Desta forma, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- do produto como principalmente do emprego, em
tados, o Governo Collor, ao mesmo tempo em que grande desvantagem.

expunh~ a ~ase pr~dutiv~ n~cional a um grau de O Sr. Severino Cavalcanti _ Permite-me V.
competição internacional Inédito durante toda fase E a rt ?
de estruturação da malha industrial do País, seguin- x- um apa e.
do o diagnóstico, o qual reputamos francamente O SR. SILAS BRASILEIRO - Ouço, como pra-
equivocado, em seu exagero e simplismo, de que a zer, V. Exª
interferência direta do Estado na questão industrial
apenas levava a ineficientes comportamentos carto
riais, literalmente desmontou os mecanismos esta
tais de interferência direta na questão.

Sem.á realização de qualquer estudo ou análi
se prévia que justificasse tal aÇão, foram extintos os
Conselhos de Desenvolvimento Econômico e de De
senvolvimento Industrial - órgãos colegiados, nos
quais encontravam assento também representantes
da iniciativa privada; encarregados de traçar as dire
trizes da ação do Estado '""', foi revogada a política
industrial em vigor - sem a eleição de qualquer outra
-, enquanto o achatamento salarial a que foram sub-.
metidos os funcionários, encarregava-se de afastar
do serviço público servidores com vasta experiência
nas questões industriais e tecnológicas, desmontan
do-se equipes que o Estado levara anos para formar
e treinar, encasteladas principalmente nos Ministé
rios da Fazenda, da Indústria e Comércio, Ciência e
Tecnologia, BNDES, IPEA e CNPq.

Por outro lado, a incerteza derivada do ambien
te macroeconômico ainda tumultuado e o elevado
nível na taxas de juros mantiveram baixos os níveis
de investimento produtivo.

Como resultante destas vertentes - abertura
econômica sem regulamentação ou interferência
pontual do Estado, em um ambiente de acentuada
incerteza econômica e altos juros - predominou na
empresas, nesta fase, um comportamento de mod
ernização defensiva. Por isso quer-se dizer que as
empresas priorizaram estratégias de modernização,
que, embora eficientes na redução de custos e me
lhoria da produtividade, tais como focalização da ati
vidade produtiva, terceirização, diminuição de níveis
gerenciais e programas de qualidade total, tinham
baixos níveis de investimento produtivo ou em mod
ernização tecnológica. Tratava-se mais, conforme
hoje reconhece o próprio Governo, de preparar defe
sa contra a competição externa do que traçar uma
estratégia ofensiva, visando à conquista de novos
mercados, desta feita em escala global.

Claro está aqui que semelhante estratégia de
inserção na economia globalizada e de adoção dos
métodos organizacionais típicos da terceira revolu
ção industrial, deixou o País, do ponto de vista tanto



o SR. SILAS BRASILEIRO - Agradeço a V.
Exª o aparte, Deputado Herculano Anghinetti.

Continuando, Sr. Presidente, SF-S e Srs. De
putados, este cenário de descuido com a questão da
indústria explica, em última instância, a evolução
acentuadamente negativa do emprego em nosso
País nos últimos meses. Levantamento do Centro
de Estudos Sindicais e de Economia doTrabalho da
Universidade de Campinas, citado pelo jornal Folha
de S. Paulo deste domingo, três de março, no·bojo
de ampla reportagem especial sobre a questão do
desemprego no Brasil e no mundo, demonstra que,
entre 1993 e 1995, a atividade econômica brasileira
cresceu 15%, enquanto a oferta de empregos as
cendeu em apenas 2%.

Ainda não livre do subemprego €i com grande
massa de desocupados com baixa qualificação nas
zonas urbanas, o Brasil, recebendo o impacto da
globalização - a qual promove a desmontagem e
transferência de setores industriais completos - e da
modernização defensiva, vê diminuir, estrutural e ir
reversivelmente, postos de trabalho industriais, se
guindo as tendências mundiais nesta era da terceira
revolução industrial.

Todavia, se o movimento de globaJização e
reestruturação produtiva por empresa é inevitável 
e até desejável, pelo que representam em termos de
ganhos de produtividade -, o resultado agregado ne
gativo sobre a produção e o emprego está longe de
ser irreversível.

Não por acaso, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, as nações que obtêm presentemente me
lhores resultados no que concerne à inserção com
petitiva na economia mundial, mantendo altos níveis
de produção e de emprego - o Japão, os chamados
Tigres Asiáticos e a China -, são aquelas que, de
modo inverso ao realizado no Brasil nos últimos
anos, abriram-se e abrem-se ao mercado mundial
de modo organizado e controlado pelo Estado, com
forte apoio deste para a montagem de estratégias
ofensivas por parte das empresas.

A adoção pelo Governo brasileiro de uma pos
tura ativa semelhante em muito contribuiria para
uma inserção bem-sucedida e menos traumática do
País no novo paradigma econômico mundial.

Em curtíssimo prazo, urge, por um lado, a pro
moção de uma política agressiva de comércio exte
rior, incentivando, de todas as formas, as exportaçõ
es e parcerias com empresas estrangeiras que facili-

o Sr. Herculano Anguinetti - Parabenizo V.
Exª pela felicidade da abordagem do tema escolhido
para esta tarde. Gostaria também, além de congra
tular-me com V. EXª, de compartilhar das mesmas
preocupações neste momento em que vivemos uma
crise de desemprego tremenda, sem igual, não vista
sequer no começo dos anos ao. O Governo anuncia
investimentos para geração de postos de trabalho.
No entanto, até agora ainda não mexeu uma palha,
não moveu um dedo para a construção civil, que
como V. Exª bem sabe, é o maior empregador de
mão-de-obra não-qualificada ou com pouca qualifi
cação. A abordagem de V. Exª é de extrema felicida-
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trema timidez, já Que são reduzidos os investimentos de. Que continue nessa linha de trabalho, pois certa-
em ampliação da produção. mente estará falando a língua que os brasileiros de-

Sem embargo, Sr. Presidente, srªs e Srs. De- sejam ouvir neste instante. Muito obrigado.
putados, o advento do Plano Rec:íl, em julho de
1994, e a posse do Governo Fernando Henrique
Cardoso, em janeiro de 1995, ainda não contribuí
ram, de maneira efetiva, para melhorar tal quadro.

O grau de exposição da economia à competi
ção externa cresceu em ritmo muito superior ao que
vinha sendo seguido, pois, ao mesmo tempo em que
a redução dáS tarifas aduaneiras foi dramaticamente
acelerada - principalmente devido ao processo de
conformação do Mercosul e a conseqüente doação
da Tarifa Externa Comum -, as políticas macroeco
nômicas voltadas para a estabilização levaram a
uma significativa valorização do real em relação ao
dólar. Foge aos nossos objetivos e às possibilida
des do presente pronunciamento discutir a questão
acerca da funcionalidade ou não desta âncora cam
biai ou apreciar a polêmica acerca do conceito de
valorização do câmbio, contudo, a reversão em tem
po incrivelmente curto da nossa balança comercial
de superavitária a deficitária e a estabilização das
importações de bens de consumo em um patamar
muito superior ao havido antes do plano são fato
res, a nosso juízo, mais do que suficientes para
comprovar a valorização cambial.

Não obstante o sucesso indubitável do Plano
de Estabilização, a falta das reformas estruturais re
queridas para uma estabilidade de longo prazo 
principalmente uma ampla reforma do Estado, alia
das às estratosféricas taxas de juros - ainda supe
riores, para os tomadores finais, às vigentes antes
do plano -, contribuiu para que o comportamento
das empresas ainda seja, predominantemente, de
fensivo, passando ao largo de investimentos produti
vos de porte.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Hercula
no Anguinetti.



Durante o discurso do Sr. Si/as Brasi
leiro, Q Sr. Benedito Domingos, :JQ Secretá"j
rio, deixa a cadeira da présidência, que' é
ocupada pelo Sr. Wilson Brága, 4Q Suplente
de Secretário.

o SR. CARLOS SANTANA - Sr. Pre;
sidente, peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Brága) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PI..,. RJ. Semre
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs ~ .srs. Dep~~
tados, tenho em mãos o jornal O Dia, periódico qe
maior circulação na camada mais humilde do Rio d~

Janeiro. Uma de suas principais manchetes diz o se
guinte: Metrô põe mais. 150 na rua.

Sr. Governador do meu Estado,e. O, marajás?
Nenhuma pessoa que tenha alto salário está sendo
demitida. Demitir trabalhadores cujos salMos variam
el1tre 400 e 500 reais é fácil. Entretanto, não demi
tem os marajás da Assembléia Legislati,va, cujos sa
lários são de 9.600 reais. Não se fala, nos cargos de
confiança do Governador naquela instituição.

Temos de analisar a situação des~es 150 tra.,:
balhadores demitidos do Metrô e a dos 740 demiti.
dos do Flumitreris. .' .

Tudo isso. está ocorrendo, e dizem que o Ri?
de Janeiro continua lindo. Naquele Estado.a violêll
cia está aumentando a cada dia.

Devo perguntar ao Governador do meu Estado:
o que farão aqueles homens, onde trabalharão? Por
que S. Exª não demite os marajás da Assembléia
Legislativa que ganham 9.600 reais. Quem ganha
400, 500 reais é demitido. Não é à toa que estarei
aqui nesta tribuna. Se não me boicotarem, minhas
palavras devem sair na A Voz do Brasil. É precisoI

que liguem para meu gabinete denunciando o que'
está acontecendo a nível de Estado.

É uma vergonha a forma como o Rio de Janei
ro está sendo governado. Estamos vendo naquele
Estado a miséria solapar cada vez mais, o desem
prego aumentar. Por isso as páginas dos jornais sÓ
falam de violência e de desemprego. Vemos, então,
a demagogia interna.

Por fim, para obtenção de efeitos duradouros
e de longo prazo, é necessário um forte investimento
em educação, tanto de base quanto profissionalizan
te, capaz de dotar o País do recurso essencial ne
cessário ao crescimento industrial dentro do novo
paradigma; mão-de-obra especializada e qualificada
para operar ferramentas de grande teor de tecnolo
gia incorporada e com capacidade para assumir
grande autonomia de decisão ao produzir.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputado, há um
conflito mundial hoje em curso, não bélico, mas des
ta feita buscando atrair capitais e investimentos para
as respectivas fronteiras nacionais. Sair-se-á me
lhor, nesta guerra, aquele que compreender melhor
os termos em que é travada, souber antecipar as es
tratégias dos adversários, buscar corretas parcerias
e, principalmente, souber bem onde quer chegar,
produzir com excelência.
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tem a entrada das empresas nacionais na economia O Brasil tem condições objetivas favoráveis
mundial, melhorando a competitividade sistêmica da para se posicionar com sucesso nesta economia
economia brasileira, através da redução ou neutrali- globalizada. Basta, para tanto, vencer a inércia,
zação dos custos exorbitantes incidentes sobre a abandonar preconceitos e apoiar de forma mais de-
produção, sejam financeiros sejam trabalhistas, se- cisiva e agressiva a indústria nacional. Para o bem
jam tributários ou relativos à transporte e armazena- de todos os brasileiros, esperamos do GovernO,
gemo mais do que retórica, atitudes firmes neste sentido. ;

Por outro lado, cabe ao Estado a imediata
montagem de um arcabouço legal e regulamentar
capaz de proteger, de forma mais célere e eficiente,
os produtores nacionais contra o dumping e outras
formas de competição desleal, as quais tantos pre
juízos têm acarretado a setores fundamentais da in
dústria nacional, como o têxtil, o de confecções e o
de calçados.

A médio prazo, faz-se necessária uma política
mais eficiente de estímulo ao investimento naqueles
setores onde o País possui vantagens comparativas.
Para a identificação de tais setores, bem como para
a montagem das estratégias de incentivo e de par
cerias intersetoriais e com o Governo, é de essencial
importância, dada a complexidade das estratégias
necessárias, bem como a necessidade de estreita
colaboração de todos os atores envolvidos, a recria
ção de órgãos colegiados entre setor privado, traba
lhadores e Governo, nos moldes dos antigos Conse
lhos de Desenvolvimento Econômico e Industrial, ou
ainda de acordo com as experiências, bem-sucedi
das, das Câmaras setoriais. Em nenhum país, políti
cas industriais, do vulto das aqui propostas, são
bem-sucedidas ou fogem dos vícios da ineficiência,
corrupção e clientelismo sem que haja esta estreita
e transparente colaboração tripartite.
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Na Cedae os companheiros entraram em greve dores de forma diferenciada. Venho à tribuna hoje
por 48 horas. Novecentos e seis funcionários foram para falar sobre essa questão.
demitidos. Haverá problemas no abastecimento de Em dezembro de 1995, o Senado Federal
água em nosso Estado. ., aprovou o Resolução nº- 776195, que dispõe sobre a
. E Deputados desta Cas~ vêm fazer h~~os dls- representação mensal dos ocupantes das carreiras

c~rsos. Te~s d~ fazer u~ dlscu~ que.atinJa a so- de especialização legislativa em artes gráficas e em
cledade, pOIS ela Já não aguenta maiS a situação. informática, sendo retroativa a 1Q. de agosto de 1995.

Na minha bolsa carrego um troféu que vou dar Essa resolução beneficia um número muito grande
ao Sr. Governador do Estado no final desta Legisla- de servidores do Senado Federal que estavam com
tura. S. Exª sabe qual será seu troféu. As pesquisas seus salários defasados. Muito justo, mas os funcio-
já estão informando sua popularidade no Estado. nários da Câmara dos Deputados, que exercem as
Demitir trabalhador que ganha 400, 500 reais é fá- mesmas funções legislativas, não foram beneficia-
cil, repito mas ninguém demite marajás. dos por essa resolução. Hoje temos centenas de

O Judiciário está na situação que todos sabe- servidores, nesta Casa, com salários defasados. O
mos. Na Assembléia Legislativa, mais de duzentas salário recebido pelo Técnico Legislativo de nível
pessoas recebem 9.600 reais. Naqueles trabalhado- médio, em início de carreira, na Câmara dos Depu-
res mais humildes, coitados, que contribuem, que tados, é de R$1.034,00, bruto, sendo que o nível
pegam no trabalho às 7h da manhã e saem às 17h médio do Senado, nas mesmas condições, é de
passam cerol, como se diz na linguagem popular, ou R$1.850,00, uma diferença de mais de R$800,00.
seja, acabam com eles. Mas isso terá uma resposta Entre o Analista Legislativo de nível superior, da Câ-
da sociedade carioca, que não agüenta mais essa mara, no início de carreira, e o do Senado, nas més-
situação. mas condições, há uma diferença de salários que

Viremos a esta tribuna, a todo momento, de- chega a R$1.000,00.
nunciar injustiças q~e estão acontecendo, naquele Pergunto: por que esse tratamento diferencia-
Estado. O povo esta passando fome, esta desem- do? Por que o funcionário do Senado Federal, que
pregado. Basta ver os setores de construção naval, exerce as mesmas atividades do da Câmara dos
de construção civil, o setor ferrovi~~io. Setecentos e Deputados, possui um ordenado superior, sendo
quarenta trabalhadores foram demitidos. ambos dos mesmo Poder, aliás até trabalhando jun-

Sr. Presidente, já não suporto mais ir às ruas e tos? Necessitamos corrigir essas distorções. Não
ver o povo sofrer dessa maneira. Para alguns com- podemos esquecer da questão do Secretariado Par-
panheiros encastelados é fácil, pois chegam de lamentar. Como podemos contratar assessores qua-
avião, entram no carro e vão embora para casa. Mas lificados com recursos tão limitados?
nós, que andamos, que vamos para as favelas, que .
estamos panfletando toda sexta-feira na Central do Somos abordados constante~ente pelos servl-
Brasil discutindo com a sociedade vemos como do~es da Casa: seguranças, técmcos de som e ta-
está ~ s't a o ' qUlgrafos. São pessoas que trabalham conosco. É

I U çã . . preciso que estejam motivadas para o trabalho, para
Portanto, quero deixar um recado para .~ Go- desenvolver atividades da mais alta importância.

vernador: Governador, vamos começar a demitir por '
cima, vamos demitir os marajás. Demitir trabalhado- Por, nós, Deputados desta Casa - e falo, com
res que ganham 400, 500 reais é muito fácil, como certeza, em nome de vários colegas -, estamos
estamos vendo. Os marajás continuam lá. (Palmas.) preocupados em corrigir essa distorção. Como Par-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. lamentares integrantes desta Casa que elegemos
, uma Mesa eficiente, sobre a Presidência do Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Wlls~n Braga) - Conce- do Luís Eduardo, vimos solicitar hoje que este Parla-
do a palavra ao Deputado Jovalr Arantes, pela or- mento reveja a questão dos 85% concedidos aos
demo servidores do Senado e que não foram dados aos

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB -' GO. Sem funcionários desta Casa Legislativa. É importante
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- termos funcionários com um grau mínimo de satisfa-
putados, acho que uma lei não pode ter duas faces. ção, para que possam desenvolver a contento seu
Não podem existir tratamento diferenciados. A apli- trabalho, ajudando e assessorando os Parlamenta-
cação da lei é tão importante quanto o ato de legis- res dos mais variados Estados com representação
lar. O Congresso Nacional não pode tratar os servi- nesta Casa.



o SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,.
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, dirijo-me hoje a esta ilustre Casa
sobraçando uma pretensão singela, qual seja, abor-
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Vivendo essa situação, temos os assessores A época, disse ao Sr. Ministro que não tomaria
legislativos, o pessoal de som, copeiros, auxiliares iniciativa de instaurar Comissão Parlamentar de ln-
administrativos, funcionários de gabinete, agente de quérito, porque entendia que o ato de S. Exª con-
portaria, taquígrafos e seguranças. templava-me naquele momento e que eu seria infor-

Sr. Presidente, quero pedir a compreensão de mado sobre a auditoria realizada no Rio de Janeiro.
V. Exª para que leve à Mesa da Casa pedido dos Contudo, fiquei sabendo, inicialmente através
Deputados a fim de que os funcionários da Câmara do jornal O Globo e hoje do Jornal do Brasil que a
recebam essa diferença salarial que, com certeza, auditoria se dá em duas fases. Digo ao Sr. Ministro
está empanando o trabalhado dos nossos servido- que aquela auditoria é extremamente simples. Não
res. Por fim, devo esclarecer que minha ingerência posso imaginar que uma equipe de auditores leve,
nesse assunto, minha fala neste momento, diz res- mais de dois meses para fazer levantamento de ta-
peito exclusivamente a uma questão de justiça. manha simplicidade.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) _ Deputa- E exi?te ~m limite para que possamos manter o
do Jovair Arantes, a Mesa acolhe o pedido de V. Exª Poder Legl~latlYo fora desse ~rocesso, ?u melhor, o
e, como se trata de assunto de economia intema, irá P~d.er LegislatiVO, q~e acreditou na atitude do Sr.
submetê-lo à consideração do Sr. Presidente, Depu- MInistrO, tem de ser Informado passo a passo sobre
tado Luís Eduardo. o assunto. . ...

Sr. Presidente, uso este expediente para sohcl-
O SR. JOVAIR ARANTES - Agradeço muito a tar ao Sr. Ministro cópia das auditorias realizadas no

atenção de V. Exª, Sr. Presidente e concordo com a Rio de janeiro, cópia do relatório que é chamado
decisão. pelo jornal de inicial, mas que trata de 181 escolas,

para que possamos analisar se o andamento é com
patível com a realidade que conheço do Rio de Ja
neiro ou se, novamente, mecanismos diferentes dos
que queremos estão prevalecendo no controle do
chamado salário-educação.

Este fato não é novo, Sr. Presidente. Há dez
anos, vem se desenrolando numa Vara Federàl do
Rio de Janeiro uma ação diante da qual o Ministério,
na época, não tomou a atitud~ que deveria ter toma
do. Quanto a mim, fui surpreendido com a afirmação
da delegada de que não havia mecanismos viáveis
para controle do processo. Como isso pode ocorrer,
se há dez anos já havia o processo?

Nesse sentido, Sr. Presidente, solicito ao Sr.
Ministro que encaminhe, o mais breve possível, em
primeiro lugar, a cópia das auditorias até agora reali
zadas e, em segundo, as conclusões até agora obti
das e tornadas públicas pelo Ministério, ou, senão,
encaminhadas ao Sr. Ministro. O material de que
disponho neste momento choca-se profundamente
com as informações de que tomei conhecimento pe
los jornais.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Alexandre Cardoso,
pela ordem.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, no início do mês de janeiro encaminhei
ao ExrnQ Sr. Ministro da EduCação uma relação de
escolas fantasmas, que recebiam o chamado salá
rio-educação. S. Exll tomou atitude extremamente
digna ao determinar a imediata suspensão do repas
se do pagamento referente ao último trimestre, o
que ocorreria 48 horas após aquela audiência.

O Sr. Ministro convocou ainda reunião com a
Delegada do MEC do Rio de janeiro e com o Secre
tário Executivo, Prof. Negri, e mostrou-Ihes que a
auditoria preventiva realizada naquela cidade era
muito tênue e que a documentação que lhe apresen
tei - apesar de eu não ser auditor, mas ter tido aces
so à documentação sobre recursos repassados aos
Municípios, a qualquer título - era muito mais con
tundente, já que a suspensão dos pagamentos de
terminada pelo Sr. Ministro teve como base exata
mente a referida documentação.

Estranho hoje, no entanto, o que foi chamado
auditoria do Rio de Janeiro - e daí estar solicitando
ao Exmº- Sr. Ministro esclarecimento a esse respeito
- porque esta investigou 181 colégios e encontrou
fraudes em 87 deles, sendo que na relação das cha
madas escolas fantasmas não constam alguns no
mes que eu havia encaminhado a S. Exll E mais, o
percentual de fraudes não coincide.
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dar aspectos ainda pouco focalizados da reforma da
Previdência Social.

Muito se tem falado sobre a iniciativa governa
mental nesse campo. A filosofia e as profundas ra
zões do projeto, no entanto, permanecem imersas
em sepulcral silêncio. Na verdade, ainda não se bus
cou perquirir os motivos mas graves das preocupa
ções do Executivo, as quais não se relacionam ape
nas com um problema de caixa, como à primeira vis
ta parece.

Se governar é, antes de tudo, um ato de cora
gem, reformar é correr riscos.

Seria estultice admitir ser perfeita, completa e
acabada a projetada e tão ansiada reforma da Previ
dência. Caso isso ocorresse, não teria qualquer
sentido a permanência do Legislativo como institui
ção geradora de normas jurídicas.

A sociedade é um ser dinâmico e em perma
nente evolução. Partindo de tal premissa, a reforma,
como qualquer outra, é tentativa válida de melhorar
a conjuntura visada.

Na história da humanidade, porém, os fatos
atuam, independentemente, sobre as obras dos ho
mens, modificando-as de modo incessante. Esta é a
essência da vida, regra basilar e geral que a todos
abarca, sem exceção.

Do mesmo modo é imprevisível o comporta
mento do ser humano. Assim, o futuro será sempre
uma incógnita, por mais especulações que a respei
to se façam. Vimos, em passado recente, como fra
cassaram previsões de futurólogos eminentes, não
obstante o grande volume de dados e projeções
postos à sua disposição.

Dentro desse relativismo enquadra-se a refor
ma da Previdência Social, muito embora as alteraçõ
es propostas sejam reclamadas pelos setores mais
responsáveis da Nação.

A transitoriedade das soluções não é motivo
suficiente para justificar a inação. Há problemas a
serem enfrentados. Estes têm de ser logo resolvi
dos, mesmo se, no porvir, as conclusões do presen
te pareçam bisonhas.

O perigo acontece quando o caos começa a se
cristalizar em padrões institucionais, como agora.
Nesse campo, a imobilidade é a maior aliada da de
sordem.

Por isso, nenhum governante deve hesitar em
fugir do sistema vigente, se outros mais interessan
tes surgirem, à frente, como perspectivas de salva
ção.

O mundo, na verdade, assume cada vez mais
contornos diferentes. Tal como a natureza, a socie-

dade tem passado nos últimos anos por um proces
so de degradação. Somente com atitudes corajosas,
desprendidas e mesmo heróicas é possível deter a
avalanche desagregadora.

Ante a catástrofe iminente descabe cruzar os
braços bem como continuar insistindo em velhos há
bitos políticos de origem corportivista. Não é viável
atender a todos, acolhendo diversas e variadas rei
vindicações, quando, em plano superior, paira o inte
resse social. As ambições e privilégios de elites no
tórias não podem prevalecer sobre o bem comum.

Neste momento tão importante e vital devere
mos dar decidida guinada, abandonando praxes ul
trapassadas. Do contrário, em breve estaríamos al
cançando um ponto sem retorno, quando somente
soluções autoritárias, com suas infalíveis seqüelas,
seriam capazes de alcançar algum êxito.

Cenário tão indesejável tem condições de ser
afastado, graças ao consenso, aflorando em conse
qüência de esclarecidas atitudes de sindicalistas
responsáveis.

Os grupos de pressão estão cada vez mais
convencidos de que a solução de seus problemas
nem sempre passa pela manutenção de prerrogati
vas de classe. Compreenderam finalmente o sentido
da sobrevivência, fundada na adaptação aos cres
centes desafios surgidos a cada instante nas curvas
do caminho. As sucessivas surpresas exigem agili
dade de raciocínio e capacidade de decisão, sem o
recurso às fórmulas de antigamente.

Nesse mesmo terreno transitaram os autores
da reforma, traçando uma filosofia de atuação corpo
rificada no Projeto de Emenda Constitucional nQ 33 e
f1exibilizada, depois, pela própria sociedade, com a
agregação de inestimáveis contribuições.

No decorrer do processo legislativo, o entre
choque de opiniões amadureceu a proposição origi
naI. Aprimorada, a matéria hoje já se encontra em
condições de ser votada nesta Casa.

Mas alguns ainda indagam:

- Se a verdadeira reforma terá de ser feita da
qui a alguns anos, porque esperar tanto tempo e
não partir desde já com um projeto definitivo?

As novas disposições, segundo a ótica mais
correta, objetivam fornecer ao Governo instrumental
adequado para atacar focos sensíveis dos proble
mas carentes de solução imediata.

Em outra etapa, a reforma, por certo, será am
pliada, de modo a atingir aspectos conjunturais de
maior envergadura. Esse alargamento da atuação



6 - a União, os Estados e Municípios
que recl.f>Srarão sua capacidade de investir; e

7 - as novas gerações de brasileiros.
O pacto de gerações será fortalecido com o
resgate da natureza contributiva do regime.

Mas nem todos ganham, adverte o Ministro. S.
Exª indica quem perde:

1 - Aqueles de alta renda e melhor
qualidade de vida que perderão as vanta
gens de artifícios jurídicos, conquistados nas
brechas e lapsos legais. Isto não significa
que não seja desejável que as pessoas se
aposentem com rendas elevadas, desde
que tenham contribuído de forma correspon
dente;

2 - aqueles que exibem aposentado
rias milionárias, de 100 ou mais salários mí
nimos, sem que tenham contribuído atuarial
mente para isso e que tanto escandalizam e
humilham os brasileiros. Sabem quem paga
a conta? A sociedade;

3 - aqueles que aspiravam a aposen
tadorias precoces, geralmente contribuindo
25/30 anos, para passar 30/35 anos rece
bendo do Estado. São categorias com me
lhor renda e de melhor qualidade de vida e
com expectativa de vida de até 80 anos;

4 - os que desejavam aposentadorias
especiais sem qualquer exposição aos
agentes nocivos à saúde e aos riscos do tra
balho;

5 - os que buscavam duas, três, qua
tro aposentadorias em diferentes regimes; e

6 - os que contribuem apenas por seis
anos e meio orgulhavam-se de uma aposen-
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reformista deve naturalmente ser precedido do com- continuam trabalhando. Poderão requerer
bate a pontos de estrangulamento do sistema. seus benefícios nos diferentes regimes,
, - E quais as metas a serem alcançadas a curto quando quiserem;

e a médio prazos? . . 4 - quem está nos diferentes regimes
Segundo as próprias palavras do MInistro de terá suas expectativas de direito respeita-

Estado da Previdência e Assistência Social, a refor- das, com regras claras e proporcionais de
ma objetiva: transição, ressalvadas as aposentadorias

1 - dar segurança aos 15,3 milhões de especiais;

aposentados e pensionistas de hoje; 5 _ a sociedade brasileira que terá um
2 - proporcionar maior justiça e maior regime geral, na boa técnica e na boa doutri-

eqüidade, tornando os brasileiros menos de- na, revertendo o quadro de desequilíbrios e
siguais; incertezas;

3 - evitar que Estados e Municípios se
tornem insolventes. Nas atuais condições,
não terão no futuro como pagar a conta de
funcionários e seus aposentados;

4 - impedir que os Estados e Municí
pios percam sua capacidade de atender os
cidadãos. O contribuinte que paga impostos
quer água, esgoto, saúde, educação, estra
das, habitação, limpeza urbana etc. Certa
mente ignora que as folhas de pessoal estão
absorvendo quase todo o orçamento;

5 - gerar recursos adicionais para que
o INSS recupere o valor dos benefícios de
fasados. São procedentes e justas as recla
mações sobre o achatamento e perdas. As
recuperações só poderão ser feitas com a
reforma;

6 - propiciar que os futuros aposenta
dos e pensionistas possam ter a certeza de
que receberão seus benefícios; e

7 - estimular a poupança e o desenvol
vimento através dos fundos de pensão.

Ainda conforme o Ministro Reinhold Stepha
nes, ganham com a reforma:

1 - os atuais aposentados e pensionis
tas. Seus direitos estão garantidos e não te
rão arranhões em seus benefícios, como já
proclamou o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, com autoridade, objetividade, ên
fase e clareza;

2 - os brasileiros de baixa renda, que
ganham de um a três salários mínimos, con
tribuem 35 anos, trabalham 40 e se aposen
tam por idade aos 60 anos. Eles são 90% só
no INSS;

3 - os que tenham cumprido os requi
sitos necessários para se aposentar e que
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tadoria, obtida sem esforço, e ainda se quei- 5 - a maioria dos fundos de pensão
xavam de seu baixo valor. públicos, que construíram seu patrimônio e

Quem está, pois, contra a reforma? exibem uma aparen!e situação de equ!líbrio
Para o Ministro de Estado da Previdência e As- às expensas da sociedade, que não fOi con-

sistência Social é fácil identificar: sultada e ignora o desequilíbrio estrutural
. crescente. A conta não poderá continuar

.1 -:- não são os atuais apose~tados e sendo paga por todos os brasileiros. Privati-
pensIonistas do INSS, 72.9% na faixa de 1 zam os lucros e socializam os prejuízos'
salário mínimo e 90% com rendimentos de .'
até cinco mínimos. Nem mesmo aquele ve- 6 - as instituições filantrópicas. Há ins-
Ihinho baiano de 94 anos, trazido de Salva- tituições sérias e respeitáveis, como as reli-
dor para as manifestações de Brasília, com giosas, com notáveis serviços prestados à
as despesas pagas; sociedade. Isto reconheço, mas seus traba-

2 - os professores de nossas universi- Ihadores devem se aposentar e para isso
dades, sem qualquer justificativa atuarial e não é justo a isenção ou imunidade da con-
demográfica. Entendo - diz S. Exª - que os tribuição do empregador. Pois se não pa-
professores devem ganhar mais, ter melho- gam, outros vão pagar. A proposta é atua-
res condições de trabalho e se aposentar rial, é de eqüidade, é de justiça. Por que não
com rendimentos mais elevados. O Brasil se propor mecanismos de compensação pe-
precisa saber que hoje há mais professores los serviços de assistência que presta?; e
aposentados do que na sala de aula. A 7 - os que sempre estiveram contra
maioria se aposentou no auge de sua capa- mudanças, por motivos óbvios: ou cumprem
cidade intelectual, tanto que volta a trabalhar seu papel de oposição ou são contra a refor-
às vezes na mesma Universidade. Acredito ma para manter seus privilégios.
que poderão ser considerados, com sereni-
dade e responsabilidade, mecanismos de Nesse perde e ganha da reforma - como tão
compensação. Seria mais digno. O debate bem retratou o Ministro Reinhold Stephanes - a vit6-
ganharia qualidade; ria final deverá caber ao povo brasileiro, há longos

anos esperando um sistema previdenciário racional
3 - os magistrados e membros dos mi- e equânime.

nistérios públicos. Pessoas que - excluindo- Chega de múltiplos regimes, competindo cada
se os casos das aposentadorias compulsó- qual em ser o mais generoso, mesmo sem contribui-
rias ou expulsórias - largam suas carreiras ções proporcionais às respectivas liberalidades.
na plenitude do conhecimento e do saber, As desigualdades são assim acentuadas en-
sem contribuir de forma atuarial para finan- quanto trabalhadores celetistas arcam com o susten-
ciar o seu benefício integral, geralmente 50 to de privilégios dos mais bem situados na escala
vezes superiores aos do INSS. Não discuto social. Os encargos desses obreiros sofrem outros
que devam ganhar bem. Discuto quem deve agravos com aposentadorias precoces de categorias
pagar a conta de benefícios sem contribui- privilegiadas e a contagem de tempo não contribuído
ção. Só isso e gostaria que a discussão se como no caso das licenças-prêmios.
ativesse a esta questão singela e crucial; No tocante aos Estados e Municípios, a situa-

4 - algumas categorias de servidores ção é pior, devido às crescentes facilidades imple-
públicos da União, dos Estados e Municí- mentadas a cada Legislatura, através da concessão
pios, a ampla maioria mal remunerada na de inúmeras vantagens aos respectivos servidores.
ativa, que se aposenta com valores integrais Paga mais uma vez o contribuinte, injustamente pena-
ou superiores aos percebidos enquanto em Iizado pela irresponsabilidade de maus legisladores.
atividade. Hoje os gastos com inativos, na As regalias de fim de carreira, as aposentado-
União, já se equiparam aos dos ativos. Em rias milionárias e outros abusos também concorrem
muitos estados e em alguns municípios, em . para acentuar a disparidade de tratamento entre os
futuro próximo, teremos mais gente na inati- trabalhadores do setor privado e o pessoal do servi-
vidade do que trabalhando. O pior: dentro de ço público.
10 ou 15 anos, não terão dinheiro para hon- Essas e outras distorções serão corrigidas pela
rar seus compromissos; reforma, para cuja aprovação, no mais breve prazo



Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco 
PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana 
PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda 
Bloco - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando
Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT;
Francisco Dornelles - Bloco - PPB; Francisco Silva
- Bloco - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsona
ro - Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João
Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - Bloco 
PPB; José Carlos Coutinho - Bloco - PFL; José
Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - Bloco

- PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira 
Bloco - PPB; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg
Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcia
Fortes - PSDB; Maria da Conceição Tavares - PT;

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:
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possível, peço a atenção da Casa; antes que seja Bloco - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Gené-
tarde de demais, quando então teria de ser realizada sio Bernardino - Bloco - PMDB; Herculano Anghi-
atropeladamente e sem garantias de manutenção de netti - Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha -
direitos, ainda hoje possível. Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB; Jai-

O Sr. Wilson Braga, 4º Suplente de Se- me Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco -
cretário, deixa a cadeira da presidência, que PPB; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco-
é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presiden- PPB; José Santana ~e Vasconcellos - Bloco - PFL;
te. Lael Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone 

Bloco - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco 
PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira 
Bloco - PMDB; Mário de Oliveira - Bloco - PPB;
Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Blo
co - PFL; Narcio Rodrigues - PSDB; Newton Cardo
so - Bloco - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo
Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Pau
lo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB;
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém 
Bloco - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio 
Bloco - PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB; San
dra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB;
Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - Bloco 
PPB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Sílvio Abreu
- PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli 
PSDB; Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton
Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB; Theodori
co Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Armando Costa 
Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco 
PTB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi 
PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro 
PSDB; Edson Soares - PSDB; Elias Murad - PSDB;
Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz -

Amazonas

Carlos da Carbrás - Bloco - PPB.

Acre

Osmir Lima - Bloco PFL.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Costa Ferreira'
- Bloco - PFL; Nan Souza - Bloco - PSL.

Ceará

Edson Silva - PSDB.

Piauí

João Henrique - Bloco - PMDB.

Paraíba

Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Fernando Lyra - PSB; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson 
PSB; Ricardo Heráclio - PSB.

Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

sergipe

Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jaques Wag
ner - PT; José Tude - Bloco - PTB; Luís Eduardo 
Bloco- PFL.
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Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira
Franco - Bloco - PMDB; Noel de Oliveira - Bloco 
PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - Blo
co - PPB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem
Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão
Sessim - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Fe
Iippe- PSDB.

Sêo Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - Bloco - PPB; Arnaldo Madeira
PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha
- Bloco - PFL; Beto Mansur - Bloco - PPB; Carlos
Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno 
PSDB; CoraucLSobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bue
no - Bloco - PPB; Cunha Lima - Bloco - PPB; De
Valasco - Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB;
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo 
Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello
- Bloco - PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco
Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas 
Bloco - PMOB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli 
PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo 
PT; Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB; José Aní
bal - PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra 
Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno
- PT; José Machado - PT; José Pinotti - Bloco 
PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz
Carlos Santos - Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT;
Maluly Netto - Bloco - PFL; Marquinho Chedid 
Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar 
Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB; Nelson
Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco 
PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Robson Tuma
- Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi - PSOB; Silvio
Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Ange
rami - PSOB; Ushitaro Kamia - Bloco - PPB; Vadão
Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa Neto - Blo
co - PL; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Welson
Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco - PPB; Gilney Viana
- PT; Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma 
Bloco - PTB; Rogério Silva - Bloco - PFL; Tatê Bezer
ra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartu
ce - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Bloco 
PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco
- PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Nair Xavier Lobo
- Bloco - PMOB; Orcino Gonçalves - Bloco -
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Cane
do - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Bales
tra - Bloco - PPB; Rubens Cosac - Bloco - PMDB;
Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Blo
co - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMOB; Oilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB;
Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano 
Bloco - PMDB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB;
Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco 
PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL; Basnio Villani 
Bloco - PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB; DiI
ceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias Abrahão - Bloco
- PMDB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco 
PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto
- Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer 
Bloco - PPB; Odílio Balbinotti - Bloco - PTB; Padre
Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro
Bloco - PTB; Renato Johnsson - Bloco - PPB; Ri
cardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson
Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco 
PFL.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz
Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco
- PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bornhausen -



I - as emendas supressivas serão ti
das como equivalentes a pareceres pela
inadmissibilidade parcial, e, não tendo sido
oferecido requerimento pelo Autor, no senti
do de solicitar a apreciação preliminar, serão
consideradas definitivamente aprovadas e
excluídas da proposta original as matérias
delas objeto;

11 - as emendas de outra natureza 
aditivas, modificativas ou substitutivas - se
rão objeto de apreciação preliminar, prece
dendo a discussão e votação da matéria
principal em plenário.

Decido portanto, nestes termos, as
questões de ordem formuladas pelos Depu
tados Nilson Gibson, Alexandre Cardoso e
Matheus Schmidt

Sr. Presidente, formulo questão de orqem para
saber em que momento, colocando V. Ef(ª: a matéria
principal em discussão, houve apreciação preliminar
das emendas de nºS 2,3,4,5 e 6 da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que foram
emendas aditivas, modificativas e substitutivas. En
tão, a questão de ordem que formulo a V. Exª é no
sentido de suspender-se a discussão da PEC nQ. 33,
até que sejam apreciadas preliminarmente as emen
das aditivas, supressivas e substitutivas.

E entendo mais: o Relator, ao inserir no seu
Relatório tal expressão, fez com que as posições de
fendidas no substitutivo também reafirmem a deci
são da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação. Quando S. Exª- proferiu seu parecer quanto à
admissibilidade da PEC nº-s 33, em momento algum
ofereceu apreciação preliminar das emendas de Ple
nário.

Essa questão de ordem tem o objetivo de man
termos o espírito democrático - assim como V. Exª
conduz os trabalhos desta Casa - pois não há con
dição de apreciarmos a matéria principal, antes que
se faça a apreciação preliminar das emendas aditi
vas, modificativas e substitutivas.
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Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo a decisão de V. Exª- sobre uma questão de ordem
Macari - Bloco - PMDB; Serafim Venzon - PDT; formulada por mim, em grau de recurso. Por uma
Valdir Colatto - Bloco - PMDB. questão pragmática, lerei apenas seu final:

Rio Grande do Sul "Com relação às PEC nos 33 e 173 de
Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; 1995, para as quais a Comissão de Consti-

Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT; tuição e Justiça e de Redação ofereceu
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal - emenda, não apenas supressiva, adotar-se-
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi- á excepcionalmente o seguinte procedimen-
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther to:
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior
Bloco - PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco
- PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
Bloco - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt
- PDT; Nelson Marchezan - S/P; Osvaldo Biolchi 
Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel- Bloco
- PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst - Bloco
PPB; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi 
Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimeno de 299 Se
nhores Deputados.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, encaminhei à Mesa
dois requerimentos: um de adiamento da discussão;
outro de retirada de pauta. Estou sendo informado
pela Assessoria do PDT que há entendimento da
Assessoria da Mesa no sentido de que existe uma
prejudicial idade.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A de
pender do resultado da primeira votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - A depender do resul~

tado e, se for negada a retirada de pauta, o adia
mento da discussão, estará prejudicado. É esse o
entendimento de V. Exª?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É sim,
Deputado.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sendo assim, retiro o
requerimento de retirada de pauta da matéria, mas
mantenho o de adiamento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Perfei
to, Deputado Miro Teixeira.

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

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, refiro-me
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade-
Deputado Alexandre Cardoso, em função de ter a ço a compreensão de V. Exª.
Presidência optado pela avocatória, a apreciação
preliminar será discutida dentro do item, mas, como O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
resta ao Relator a opção de emitir pareceres, não te- passar à ap"reciação da matéria que está sobre a
ríamos alternativa senão fazer a apreciação prelimi- mesa e da constante da Ordem do Dia.
nar após a discussão e antes da votação. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- -1 -
dente, se V. Exª me permitir esclarecer, eu entendo PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
que o parecer em momento algum diz que a aprecia- NQ 33-C, DE 1995
ção preliminar é feita na Comissão Especial. A avo- (Do Poder Executivo)
cação que V. EXªfaz ao Plenário...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ É após Discussão, em primeiro turno, da Pro-
a manifestação das demais Comissões, que no caso posta de Emenda à Constituição nQ 33-B, de
é especial. 1995, que modifica o sistema de Previdência

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Se estamos Social, estabelece normas de transição e dá
seguindo um rito novo, porque, V. Exª- avocou a ma- outras providências; tendo parecer da Co-
téria para decisão do Plenário, não podemos discutir missão de Constituição e Justiça e de Reda-
a matéria principal, sem apreciação preliminar das ção, pela admissibilidade, com emendas,
emendas. nos termos do parecer reformulado, com

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ O pare- complementação do voto do relator. (Rela-
cer do Relator deve ser oferecido dentro da discus- toro Sr. Rodrigues Palma), contra os votos
são. dos Srs. Gilvan Freire, José Luiz Clerot,

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Não, Sr. Adylson Motta, José Genoíno, Paulo Delga-
Presidente, o parecer do Relator faz parte da discus- do, Miro Teixeira, Milton Temer, Eurípedes
são da matéria, que é a matéria principal. Miranda e, em separado, dos Srs. Nilson

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Então, Gibson, Aldo Arantes, Marcelo Déda, Ale-
o parecer tem que vir antes. xandre Cardoso, Matheus Schmidt, Hélio Bi- ,

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Não, é pre- cudo, Magno Bacelar, Coriolano Sales e Jar-
ciso discuti-lo preliminarmente. Isso é claro, Sr. Pre- bas Lima. Os Srs. Prisco Viana, Gerson Pe-
sidente. res, Ivandro Cunha Lima, Adylson Motta e

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ É claro Marconi Perillo apresentaram declarações
o art. 146, quando diz que é dado o Parecer após a de voto. Parecer do Relator designado pela
manifestação das Comissões. Portanto, Deputado Mesa, em substituição à Comissão Especial,
Alexandre Cardoso... pela aprovação, com Substitutivo. (Relator:

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- Sr. Euler Ribeiro.)
dente, quando da decisão de V. Exª o Regimento já O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
existia. A decisão é textual. mesa requerimento nos seguintes termos:

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - No rito nor- "Requeiro, nos termos regimentais, o
mal, Deputado Alexandre Cardoso. V. EXª sabe que tive adiamento da discussão da PEC nQ 33, de
de avocar a matéria. Assim sendo, corno diz o art. 146, 1995, constante da pauta da presente ses-
a minha decisão é a de que as apreciações preliminares são, por duas sessões. Assinam: Deputado
serão~s a discussão e antes da votaçOO. Miro Teixeira, Líder do PDT; Sérgio Camei-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Contrarian- ro, Vice-Líder do PDT; e Sandra Starling, Lí-
do a decisão textual de V. Exª. der do PT".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Não, isso O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
foi em outra situação, Deputado Alexandre Cardoso. a palavra pela ordem.
V. EXªbem sabe. Não vou dialogar com V. EXª. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-

dente, vou simplesmente recorrer da decisão de V. são do orador.) - Sr. Presidente, apenas para escla-
Exª porque a situação é idêntica. recer a V. Exª que não se trata de uma manobra pro-
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telatória. Encontra-se depondo no Senado o Presi
dente do Banco Central, numa sessão bastante can
dente e emocionada, tendo justificáveis razões para
isso. Esse depoimento foi suspenso agora e conti
nuará às dezoito horas.

Creio que estamos diante de dois fatos de igual
importância para a vida do País. Acontece que um
desses fatos está em andamento, não há como
adiar; o outro, que é o começo da discussão, pode
mos adiar por duas sessões. Afinal, esse é um
projeto que está aqui desde fevereiro do ano pas
sado.

Não houve do Governo, que agora sinaliza di
zendo que não, qualquer empenho com relação a
esse projeto para se acelerar sua discussão, sua tra
mitação, nem para se aprofundar o debate com os
Srs. parlamentares. Alias, os Srs. Parlamentares,
que foram praticamente excluídos do debate, com
as negociações diretas feitas pelo Governo com as
centrais sindicais, têm agora a oportunidade de dis
cutir a matéria entretanto, muitos Parlamentares te
rão que deixar este Plenário daqui a pouco para as
dependências do Senado, onde continuará o depoi
mento do Presidente do Banco central.

Esse é o fundamento do requerimento que en
caminhamos à Mesa.

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

Como votam os Srs. Lideres?
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB - AM. Sem

revisão orador.) - Sr. Presidente, o PSDB concorda
com o PDT e demais oposições quanto ao fato de
que está sendo emocionante a sessão do Senado
Federal. Como este País merece toda a nossa emo
ção e esta não tem limites, propomos dividi-Ia em
duas partes: primeiro, votaríamos com urgência a
reforma previdenciária, inadiável para o ajuste fis
cal. E depois nos emocionaríamos mais ainda com
a explicação acachapantemente verdadeira do Sr.
Gustavo Loyola, dada nas dependências do Sena
do Federal.

O PSDB, portanto, é contra o adiamento da vo
tação da matéria.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, após ouvir o Depu
tado Arthur Vigílio tecer considerações sobre emo
ções e sua divisibilidade - talvez inspirado no cantor
Roberto Carlos - gostaria de contrariar S. Exª. Mui
to mais do que dividir emoções, esta Casa tem a ob
rigação de concentrar atenções. Não podemos tra
var um debate importante como o da reforma previ
denciária e dividir as atenções das principais Lide-

ranças desta Casa, que têm o dever de acompanhar
o depoimento do Sr. Gustavo Loyola, de extrema re
levância. Independentemente do grau de emotivida
de, o referido depoimento tem uma importância es
tratégica para esta Casa e para o País.

Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores
votará a favor do requerimento do Deputado Miro
Teixeira.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB apóia
o requerimento do Deputado Miro Teixeira e chama
a atenção para o seguinte fato: pela proposta apre
sentada haveria duas sessões de debates, ou seja,
duas sessões para discussão da matéria, na quinta
feira e hoje. Na quinta-feira, a matéria foi suspensa.
Por iniciativa da Mesa, os dois Presidentes, nas ses
sões da manhã e da tarde, apesar de pressões de li
deranças, ao microfone, tomaram a iniciativa de sus
pender os trabalhos pelo evidente esvaziamento do
plenário. Levantaria esta questão, apoiando o reque
rimento e levando em conta a importância deste de
bate. Gostaria de saber se vamos manter as duas
sessões para um debate, para o esclarecimento dos
colegas Deputados, ou vai haver, se a maioria deci
dir, a discussão hoje e a votação amanhã. Então,
apoiamos o requerimento em termos de aprofunda
mento e fazemos essa pergunta a V. Exª.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a cada dia
que passa, vemos que a Previdência tem menos da
dos corretos. Neste momento, o Ministro da Previ
dência considerou um erro a regulamentação da
LOAS, quando coloca 25% do salário mínimo como
teto, para que os deficientes possam ter direito a ele.
E, não conseguimos saber, até hoje, por parte da
Pr~vidência, o impacto da globalização da automat
ização na questão previdenciária. E, de repente,
houve uma falha de comunicação entre o Presidente
do Banco Central e o Ministro da Fazenda na ques
tão do encaminhamento, da relação das contas fan
tasmas, pelo Presidente do Banco Central, à Polícia
Federal, Pois, de repente, não se tinha o endereço
das contas fantasmas.

Será que essas duas matérias devem ser apre
ciadas no Congresso Nacional no mesmo dia?

Acho que o Deputado Miro Teixeira mostrou,
de forma clara, que o Congresso não tem como se
dividir na apreciação dessas duas matérias.

Por esse motivo, fazendo um apelo às lideran
ças, mostrando que nem sempre a emoção vence a
razão - para responder ao Deputado Arthur Virgílio.
o Partido Socialista Brasileiro encaminha o voto fa-
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vorável ao requerimento e pede aos Srs. Lideres O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
que não dividamos este Congresso num momento visão do orador.) - o PSDB vota não.
da maior importância para o País. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP. Deputados que aprovam o requerimento permane-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB çam como se encontram. (Pausa.)
hoje pela manha esteve reunido exatamente discu- Rejeitado.
ti~~o a!guns pon.tos dest~ proj~to de refor~a da Pre- O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,

~~~~~~. ~~a~~~~?m~~~:~~~ a:~e~t~V~;~rt~~~u~ peço a palavra pela ordem. ,
nosso Líder Odelmo Leão estará aqui expondo nos- O SR. PRESIDENTE (LUIs Eduardo) - Tem V.
sa posição. Ex!! a palavra.

Entendemos que a questão do adiamento da O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
discussão da matéria não implica o resultado final. são do orador.) - Sr. Presidente, solicito verificação
Pelo menos, esse é o pensamento do PPB. de votação. (Pausa.)

Assim sendo, votamos contrariamente ao re- O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, solici-
querimento. to a palavra pela ordem.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Ex!! a palavra.
P~DB entende que esta matéria já teve sua discus- O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-
sao, retardada e, ago:a, é ch~ado o momento de são do orador.) - Com muito mais razão, o PDT está
efetivamente o Plenáno se mamfestar. . em obstrução, Sr. Presidente.

:ortanto, o ~MDB vota contra o requenmento O SR HAROLDO LIMA (PCd B - BA S
de adiamento da discussão. , _ • .0. em

O SR. EFRAIM MORAIS (Bloco/PFL _ PB. r~vlsao do orador.) - O PCdoB continua em obstru-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL em çao. . ,
reunião hoje pela manhã com seu líder decidiu que Queremos continu~r a ver a pl~a e extrem~-
temos pressa em votar essa matéria. ~ contra o re- mente comprometedora Intervenção feita pelo Presl-
querimento. dente do Banco Central. ,

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (Bloco/PMDB _ O SR. MARCELO DE.DA (PT - SE. Sem re~i-
_ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re- sao do orador.) - Sr. Preslden!e, não somos_bala-
conheço o esforço dos nobres Deputados dos parti- nos, .mas também achamos plfia a d~laraçao do
dos de oposição, particularmente dos brilhantes De- pr~sldente ~o Banco Central e c~mumcamos a V.
putados Miro Teixeira e Marcelo Déda, que funda- Ex-que continuaremos em obstruçao.
mentam a razão do requerimento exclusivamente O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
em uma sessão que não está ocorrendo. Esse é um Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
argumento insustentável! aos Deputados do Partido Socialista Brasileiro que

Realmente, o Presidente do Banco Central, estamos em obstrução.
Gustavo Loyola, prestou um brilhante depoimento O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
perante o Senado e a Câmara. dência convoca todos os Srs. Deputados a compare-

Portanto, não há razão alguma para a aprova- cerem ao plenário, a fim de iniciarmos votação pelo
ção desse requerimento e seu adiamento. sistema eletrônico.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- Solicito aos Srs. Líderes que simplesmente re-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em pitam a orientação aos membros de suas respecti-
obstrução. É vas bancadas que chegaram neste instante ao ple-

O SR. MARCELO D DA (PT - SE. Sem revi- nário.
são do orador.) -: Sr. Presidente, o Partido dos Tra- O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
balhadores tambem está em obstrução. peço a palavra pela ordem.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
Sem revisão do orador.) - O PSB está em obstru- palavra o Deputado Marcelo Déda.
ção. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, o P.T está em obs-
revisão do orador.) - O PCdoB está em obstrução. trução.
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O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em Sem revisão do orador.) ) - Sr. Presidente, o Blo-
obstrução. co/PPB/PL vota não.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (pedoB - MG. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está Deputados que não registraram seus votos queiram
em obstrução. fazê-Io nos postos avulsos dentro de instantes.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas ra- votam os Srs. Líderes?
zões já expostas, o PPB vota não. O SR. EFRAIM MORAIS (Bloco/PFL - PB.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não. co/PFL vota não.

O SR. EFRAIM MORAIS (Bloco/PFL - PB. O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não.
co/PFUPTB vota não. O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB - revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT perma-
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nece em obstrução.
PSDB vota não. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- são do orador.) - Sr. Presidente, o PT encontra-se
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- em obstrução.
mem seus respectivos lugares, a fim de podermos O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
iniciar a votação pelo sistema eletrônico. (Pausa.) PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- co PFUPTB vota não. Nesta oportunidade, apela-
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. mos aos Srs. Deputados presentes nas diferentes
(Pausa.) dependências desta Casa que acorram imediata-

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus mente ao plenário, pois estamos em pleno período
votos. (Pausa.) de votação nominal de um requerimento da mais alta

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- importância. Precisamos continuar a discussão da ma-
cadas queiram acionar o botão preto no painel até téria para que amanhã possamos votar o substitutivo
que as luzes do posto se apaguem. (Pausa.) do Relator, o ilustre Deputado Euler Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. O Bloco PFUPTB - considerando que a maté-
Deputados que se encontram nas bancadas queiram ria já vem sendo discutida inclusive em audiência
acionar o botão preto do painel até que as luzes do pública, patrocinada por esta Presidência, da qual
posto se apaguem. participaram diferentes segmentos da sociedade -

Os Srs. Deputados que ainda não registraram entende que deveremos votar o substitutivo ama-
seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que esti- nhã. E a seguir propomos uma reunião dos líderes
verem com as luzes acesas. O procedimento é o dos diferentes partidos com assento nesta Casa,
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota- para ordenarmos os destaques e decidirmos a maté-
ção; selecionar voto e apertar o botão preto. ria na próxima semana com as demais Comissões.

O SR. EFRAIM· MORAIS - Sr. Presidente, O Bloco PFUPTB, portanto, vota não.
peço a palavra pela ordem. O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB -

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. BA. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota não,
Exª a palavra. Sr. Presidente. E apelo para que os Srs. Deputados

O SR. EFRAIM MORAIS (Bloco/PFL - PB. compareçam ao plenário.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para os O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP.
Parlamentares que estão chegando, PFUPTB indica Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
o voto não. PPB/PL vota não à matéria.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
balhadores encontra-se em obstrução. trução. Os seus Deputados, portanto, não estão ob-

O SR. AYRTON XEREZ (Bloco/PSDB - RJ. rigados a votar.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
vota não. do Marcelo n{:tja, como vota o PT?



O SR: AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota não.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra. ,

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, se V. EXª me per
mite, gostaria que a Mesa esclarecesse, consideran-

.,~.- -_...._ ..

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

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, como já devida
mente justificado, o Partido dos Trabalhadores en
contra-se em obstrução. Os Parlamentares do PT,
portanto, não devem votar. O PT está em obstru-
ção. . ...

O SR. HERÁCLITO fORTES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HERÁCLITO fORTES (Bloco/PFL-PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re
gistrar meu voto não.

Votei sim, quando, na realidade, devia votar
não.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PFL-PTB recomenda o voto não.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB-AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo
aos Parlamentares do Bloco/PPB-PL que o voto é
não.
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O SR. MARCELO DÉDA - O PT continua obs- O SR. GEDDEL VIEtRA LIMA (Bloco/PMDB -
truindo, Sr. Presidente. A Liderança do Partido dos BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria
Trabalhadores informa aos seus Parlamentares que apenas fazer uma ressalva: a orientação do PMDB
estamos em obstruC{ão. estende-se ao Bloco/PSUPSD/PSC. Solicitamos aos

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - Parlamentares do Bloco que votem não.
PE. Sem revisão do orador.) - O voto é não, Sr. Pre- O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço
sidente. a palavra pela ordem.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto EXªa palavra.
é não. O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB - AP. do orador.) - Sr. Presidente, votei errado votei não e
Sem revisão do orador.) - O voto é não, Sr. Presi- o meu voto é sim, quero comunicar e pedir o regis-
dente. tra.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - O PSDB vota não, Sr. Presiden
te.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFUPE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço mais
uma vez um apelo aos Srs. Deputados presentes
nas diferentes dependências desta Casa para que
venham ao plenário, pois estamos em pleno período
de votação nominal, pelo sistema eletrônico, de um
requerimento que adia a discussão da matéria, en
cerrando em seguida a votação para o entendimento
entre os líderes dos diferentes partidos em torno dos
destaques para votação em separado.

Portanto, Sr. Presidente, votamos não e pedi
mos aos componentes do Bloco/PFUPTB que o fa
çam também. Votem não para que possamos, as
sim, encerrar essa discussão ainda nesta sessão e
amanhã votarmos o Substitutivo do Relator, o nobre
Deputado Euler Ribeira.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca
bei de votar. Enganei-me, votei sim, quando a minha
intenção era a de votar não.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca
bei de votar, voto não, mas meu nome não está pa
recendo no painel para que seja registrado·.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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



O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoS - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B aler
ta os seus Parlamentares que já tendo alcançado o
quorum o voto é sim ao requerimento.
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do que a matéria objeto de discussão é constitucio- O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
nal, se o quorum a ser observado é de 308 ou de revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo atingido o
257 Deputados. quorum de votação, o PDT sai da obstrução e de-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tratan- clara aos Parlamentares que chegam agora ao ple-
do-se de requerimento, Deputado, deve ser conside- nário e aos que aqui se encontravam que o PDT
rado o quorum normal, conseqüentemente, de 257 vota sim.
Deputados. . A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB-MG.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, aos Par-
a palavra pela ordem. lamentares que estão chegando o voto recomenda-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. do pelo PMDB é não. '
Exª a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- . O SR. SÉRGIO CARNEI~O (PDT - BA. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, não é essa a ques- revisão do ora?or.) - Sr. Presidente, o PDT reco-
tão. Se não for atingido o número de 308 Deputa- menda o voto sim.
dos, V. Exª insistirá em colocar a matéria em discus- O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
são ou considerará inexistir o quorum constitucio- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos
nal? Parlamentares que chegam ao plenário neste instan-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para a te, o Bloco/PFUPTB recomenda o voto não.
discussão da matéria não é necessária o quorum O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem
de 308 Deputados. Conseqüentemente, quorum revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialis-
acusado pelo Plenário, na medida em que passe de ta Brasileiro vota com o PT e recomenda o voto sim.

257 D~PS~d~~RO' TEIXEIRA _ Nã ~ it d _ O SR. RICARDO HERÁCLIO - Sr. Presidente,
. . o para e e o es peço a palavra pela ordem.

sa discussão, mas para que tenhamos esse esclare-
cimento, já houve decisão anterior da Mesa - era O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Presidente o Deputado Ibsen Pinheiro - consideran- Exª a palavra.
do que, como a discussão pode 'ser interrompida a O SR. RICARDO HERÁCLIO (PSB - PE. Sem
requerimento de Deputados, nos termos regimen- revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei não, mas
tais, e como se pode passar imediatamente à vota- meu voto é sim, de acordo com a minha bancada.
ção, a discussão só poderia ser iniciada com três O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Consta-
quintos do quorum - à época, posterior à Constitui- rá em ata.
ção de 1988, já eram três quintos. '.

Encaminho essa dúvida, com consulta à Mesa, O SR. MARCELO DEDA - Sr. PreSidente,
a fim de esclarecimento a posteriori. peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. Exª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
EXª a palavra. . do orador.) - Sr. Presidente, informo aos Deputados
_ O SR. MARCELO ~ÉDA (PT - S~. Sem revl- do PT que a obstrução foi suspensa e que a Liderança

sao do orador.) - Sr. PreSidente, tendo Sido alcança- os convida a votar. O voto orientado é sim.
do o quorum, a Liderança do Partido dos Trabalha- .
dores declara encerrada a obstrução e convoca os O SR. AYRTON XE~EZ (PSDB - AJ. Sem revl-
seus Parlamentares a votarem sim. O voto do Parti- são ~ orador.) - S.r. Presidente, o PSDB vota não ao
do dos Trabalhadores é sim e está suspensa a obs- requenrnento de acllamento da votação da PEC 33-G.
trução. O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco/PPB-AP.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓiA (PSB - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Sem revisão do orador.), - Sr. Presidente, o PSB PPB/PL vota não.
vota sim. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en-

cerrar a votação.

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
vai proclamar o resultado.
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VOTARAM:
Sim 101
Não 268
Abstenção 8
TotaI3??
O Requerimento solicitando adiamento da Dis

cussão, por 2 sessões da proposta de Emenda à
Constituição nQ 33-C/95, foi rejeitado.

VOTARAM OS SEGUINTES SRS. DEPUTA
DOS:

Roraima

Alceste Almeida - PPB - Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - PPB - Não
Moisés Lipnik - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Sim
Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - PPB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Não
Pauderney Avelino - PPB - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PPB - Não
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção

Expedito Júnior - PPB - Não
Silvernani Santos - PPB - Não

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Não
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim.
João Maia - PFL - Não
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Não
Osmir Lima - Bloco - PFL - Não
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Não
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Não
João Ribeiro - PPB - Não
Osvaldo Reis - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Davi Alves Silva - PPB - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não

ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Edson Queiroz - PPB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
Inácio Arruda - PC do B - Sim
José Pimentel - PT - Sim
Leônidas Cristina - PSDB - Abstenção
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Não
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Não
Ari Magalhães - PPB - Abstenção
B. Sá - PSDB - Não
Felipe Mendes - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
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Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPB - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - PPB - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PSB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PPB - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - PPB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Augusto Farias - PPB - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
José Thomaz Nonõ - PSDB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
José Teles - PPB - Não
Marcelo Déda - PT - Sim

Pedro Valadares - Bloco - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Lima - PC do B - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Sim
João Leão - PSDB - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - PPB - Não ..
Roberto Santos - PSDB - Nãõ .
Roland Lavigne - Bloco - PFL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Abstenção
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Edson Soares - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Não
Francisco Horta - PL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não



05724 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Março de 1996

Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - PPB - Não
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vascorcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Abstenção
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não
Maurício Campos - PL - Não
Narciso Rodrigues - PSDB - Não
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anízio - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PC do B - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PPB - Não
Rita Camata - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Não
Alcione Athayde - PPB - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPB - Não

Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonara - PPB - Sim
Jandira Feghali - PC do B - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson - PPB - Não
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Não
José Carlos Lacerda - PSDB - Não
José Maurício - PDT - Sim'
Laprovita Vieira - PPB - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PC do B - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Márcio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer - PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arauca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barras Filho - PPB - Não
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PC do B - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - Bloco - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beta Mansur - PPB - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Abstenção
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Não
Fausto Martello - PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montara - PSDB - Não
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim



Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB - Não
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PC do B - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PC do B - Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Oreino Gonçalves - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - PL - Não
Roberto Balestra - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim
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João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não .Mato Grosso do Sul
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Não Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim
José Aníbal - PSDB - Não Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Não Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
José de Abreu - PSDB - Não Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Não Paraná
Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB - Não Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não Affonso Camargo - Bloco - PFL - Não
Maurício Najar -Bloco - PFL - Sim Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMDB - Não Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não Dilceu Sperafico - PPB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não . Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não Flâvio Arns - PSDB - Sim
SalvadorZimbaldi - PSDB - Não Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim
Silvia Torres - PSDB - Não Homero Qguido - Bloco - PMDB - Abstenção
Tuga Angerami - PSDB - Sim José Borba - Bloco - PTB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Não Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Vadão Gomes - PPB - Não Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Não Maurício Requião - Bloco - PMDB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Não Nelson Meurer - PPB - Não

Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Ricardo Gomyde - PC do B - Sim
Valdomiro Meger - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco~ PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Mârio Cavallazzi - PPB - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPB - Sim
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - PPB - Não
Carlos Cardinal - PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Não
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim



o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa
se à discussão da matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Aldo Re
belo, que falará contra.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estava numa reu
nião da bancada. Devo dizer que registrei minha
presença e que meu voto é sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Escla
reço aos Srs Deputados que não votaram, mas con
signaram suas presenças, que não é necessário jus
tificativa. Vou abrir o painel para os que ainda não o
fizeram.

Tem a palavra o Sr. Deputado Aldo Rebelo,
para discutir a matéria.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs Depu
tados, há poucos instantes, quando fazia o encami
nhamento, em nome da Liderança do Governo, para
a votação do requerimento apresentado pelo nobre
Deputado Miro Teixeira, num ato falho, revelador do
debate que travamos nesta Casa, o ilustre Deputado
Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, depois de fa
lar sobre emoções, dizia ser necessária a votação
urgente da matéria, porque o País não podia aguar
dar mais a aprovação do ajuste fiscal.

Depois de usar a expressão ajuste fiscal, S.
Exª corrigiu para reforma da Previdência.

Quero, Sr. Presidente, abordar a reforma pro
posta exatamente a partir do ato falho do Deputado
Arthur Virgílio, porque o Governo, em verdade, nun
ca pretendeu nem pretende uma verdadeira reforma
da Previdência pública no nosso País. De fato, o que
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Ezídio Pinheiro - PSDB - Não os senhores detentores do poder - poder este que
Fetter Junior - PPB - Não se encontra acima do próprio Governo, do qual o Sr.
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não Fernando Henrique Cardoso é apenas o porta-voz e
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim o executivo de seus interesses - pretenderam e pre-
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Não tendem é, na verdade, realizar o ajuste fiscal através
Jair Soares - Bloco - PFL - Não da reforma da Previdência. Se não realizá-lo agora,
Jarbas Lima - PPB - Sim pelo menos introduzirão mudanças no texto constitu-
Matheus Schmidt - PDT - Sim cional, deixando para posterior regulamentação,
Nelson Marchezan - SIlO' - Não após um período de transição, a adaptação da
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não Constituição, no que diz respeito à questão previ-
Paulo Rítzel - Bloco - PMDB - Não denciária, aos interesses, aos objetivos do grande
Renan Kurtz - PDT - Sim capital financeiro nacional e internacional.

T~Irno Ki~t - P:B - Não. E é natural que sejam assim. Sr. Presidente,
Wilson Clg.nachl - Bloco - PMDB - Sim porque só assim a pretensa reforma estará em con-
Yeda Cruslus - PSDB - Não sonância com aquilo que vem sendo realizado em

outros países que adotam caminhos de estabiliza
ção e de transformações estruturais no Estado, se
melhantes aos adotados pelo Governo brasileiro.
Assim aconteceu no Chile, assim se encaminha no
México, na Argentina, e assim por diante.

Para este Governo, reforma da Previdência vi
rou sinônimo de subtração de direitos históricos dos
assalariados, dos trabalhadores, dos mais pobres,
dos menos aquinhoadàs pela sorte, em benefício
daqueles que acumulam, a cada dia, fortunas e ri
quezas à custa do aprofundamento do fosso social
que separa os mais ricos dos mais pobres no Brasil.

Outro exemplo das perversidades previstas e
perpetradas é essa tal regra que substitui o tempo
de serviço pelo tempo de contribuição, ou seja, a
aposentadoria só será concedida a quem comprove
esse tempo de contribuição.Mantém o direito à con
tagem recíproca do tempo de contribuição, mas, ten
do em vista o limite imposto aos trabalhadores oriun
dos do campo, o trabalho ali prestado fica sem valer
para a aposentadoria, a contagem do tempo não fica
valendo, sem qualquer tempo de transição. Para os
produtores rurais, para os garimpeiros e para os
pescadores essa regra já começa a valer, sem qual
quer tempo de transição.

O Partido Comunista do Brasil, que tem denun
ciado a lógica do aprofundamento das diferenças so
ciais, fruto dessa política neoliberal, adverte, mais
uma vez, os membros do Congresso Nacional de
que o povo brasileiro haverá de cobrar, mais cedo
ou mais tarde, das correntes políticas e ideológicas
responsáveis por esse crime o seu julgamento pe
rante a História. Torço para que, antes da História,
as umas e os eleitores julguem aqueles que que
rem retirar direitos do povo para beneficiar os po
derosos.
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o Sr. Luís Eduardo, Presidente deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
falar a favor, convido a fazer uso da palavra o ilustre
Deputado Eduardo Mascarenhas, do PSDB.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, quero, preliminarmente, chamar a
atenção de V. ExªS para um ardil que foi montado
por aqueles que pretendem preservar o imobilismo
do sistema previdenciário brasileiro. Que ardil, que
cilada, que armadilha foi montada para a perpetua
ção de um sistema fálido e que levará à bancarrota
o próprio País. O ardil, a cilada e a armadilha consis
te em confundir-se a idéia de Previdência Social
com a idéia de INSS.

Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
INSS diz respeito a uma parte da Previdência social,
a parte referente ao setor privado de inativos, pen
sionistas e aposentados. É verdade que o INSS con
tém 90% dos trabalhadores brasileiros inscritos nos
seus benefícios. Todavia, da verba do gasto total
com a Previdência Social brasileira apenas metade
se dirige para o INSS. A outra metade encontra-se
num sistema previdenciário que absolutamente não
foi objeto de discussão da sociedade. Que sistema
previdenciário é este que contém 10% dos trabalha
dores e consome 50% dos benefícios previdenciá
rios? É justamente o sistema previdenciário dos servi
dores pLblicos, incluíndo os próprios Parlamentares.

Fala-se muito, Sr. Presidente, da questão do
IPC, cuja existência considero, pessoalmente, obs
cena, tal como hoje se encontra, não por causa do
direito á aposentadoria após oito anos de mandato,
pois afinal de contas, se tivéssemos aposentadorias
proporcionais aos dezesseis ou vinte anos, contaría
mos quatro ou cinco Parlamentares que se reelege
ram durante quatro mandatos seguidos, sendo que
todos os outros teriam contribuído, sem, posteriormen
te, ter qualquer remuneração pela sua contribuição.

O problema, Sr. Presidente, não está no tem
po, mas na distância entre aquilo com o que o Parla
mentar contribui e o que receberá posteriormente,
sob forma de aposentadoria e de pensão. Pagasse
ele pelos seus benefícios, pelas aposentadorias e
pensões que posteriormente viesse a receber,. e
nada de obsceno ou imoral estaria acontecendo com
a aposentadoria dos Parlamentares.

Todavia, Sr. Presidente, a mesma mancha que
macula a aposentadoria dos Parlamentares do fami-

gerado IPC é a mesma que também macula a apo
sentadoria dos servidores públicos.

Solicito a atenção dos Srs. Deputados para
uma singela conta que agora farei: os servidores pú
blicos abatem 12% do seu salário durante 35 anos.
Significa dizer, Sr. Presidente, que eles abateram o
suficiente para quatro anos de aposentadoria e de
pensões.

Todavia, como eles recebem 20% a mais do
que quando na ativa, os quatro anos caem para 32
anos. Como eles se aposentam aos 52 anos de ida
de em média e como a média do brasileiro que che
ga a essa idade, do funcionário público, é de 72
anos para o homem e 77 anos para a mulher, numa
média de 75 anos, por conseqüência ele ficará apo
sentado - pagou por três anos - por cerca de mais
de 25 anos, e depois tem as pensões, - mais 8 anos
em média, - 33 anos de aposentadoria e pensões
para uma contribuição de cerca de 3 anos.

Quem paga a diferença, Sr. Presidente? E
quem desta tribuna ou da imprensa denunciou que
para cada real pago pelo servidor público brasileiro o
Tesouro Nacional, ou seja, a população brasileira é
obrigada a entrar com mais 7 reais? Quem paga a
conta da aposentadoria é o povo brasileiro por inter
médio de seus impostos, e aí se encontra a principal
obscenidade do sistema previdenciário que, mistura
do com o complexo INSS, não nos permite chegar
às vésperas da votação da emenda constitucional
com uma idéia clara de onde se situa a obscenidade
do sistema previdenciário brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
falar contra, concedo a palavra ao nobre Deputado
Aldo Arantes, do PC do B.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, a matéria que está sendo objeto de discus
são nesta Casa é de grande relevância não só para
o Pais e os trabalhadores, mas também para os
aposentados e pensionistas. Discute-se sobremanei
ra a questão da Previdência. O Governo, por sua
vez, insiste na necessidade da reforma da Previdên
cia argumentando, num primeiro momento, que a
causa que determinava a necessidade dessa refor
ma era o déficit previdenciário.

Esse argumento, no entanto, foi por água abai
xo, porque uma auditoria do Tribunal de Contas da
União constatou que, longe de déficit, a Previdência
estava tendo um superávit, em 1994, de 2,11 bilhões
de dólares. Da mesma forma, em 1993, quando a



O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica
registrado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
se pronunciar a favor, concedo a palavra ao ilustre
Jeputádo Arthur Virgílio, do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRG(LIO (PSDB - AM.) 
Sr. Presidente, srªS e Srs. Deputados, mais do que
discorrer sobre os detalhes do Relatório Euler Ribei
ro, tentando inovar, chamo a atenção dos ilustres
pares para o que está verdadeiramente em jogo no
debate nacional.

Em primeiro lugar, reporto-me rapidamente ao
Relatório Euler Ribeiro. Julgo que é o acordo possí
vel, levando-se em conta as forças que apóiam o
projeto das reformas nesta Casa, que dialogaram,
foram para a frente e ao final chegam à síntese pos
sível, por isso mesmo à síntese feliz.

A meu ver, ocorrerá alguma reforma no siste
ma previdenciário, com alguma perspectiva de ajus
te fiscal a médio prazo. Mas nem de leve é a ideal
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Previdência falava de um déficit de 5 bilhões, hOLNe rão prejudicados pelo mecanismo proposto pelo Go-
um superávit de 2 bilhões de reais. vemo.

Em seguida, após o desmascaramento desse Por outro lado, o relatório, apesar de fazer aI-
argumento, surgiram outros, relacionados com o nú- gumas modificações, mantém a essência da Propos-
mero de benefícios e de beneficiários. ta do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Na minha opinião e na do meu Partido, a pro-
Segundo dados do Governo, a relação atual é posta de reforma da Previdência se insere nas medi-

de dois contribuintes para cada benefício. No entan- das do projeto neoliberal, que visa ao corte de direi-
to, em 1993 o País tinha 32 milhões de contribuintes tos sociais, de direitos dos trabalhadores, e por isso
sustentando 14 milhões de benefícios concedidos, mesmo não podemos concordar com esse projeto,
portanto, na relação de 2.8 e não na de 2 a que o nem corn as negociações feitas pelo Presidente da
Governo sempre se referiu. CUTque, na verdade, abriu a ofensiva do Governo e

Além disso, Sr. Presidente, srªS e Srs. Deputa- das forças conservadoras que agora já investem
dos, o Governo coloca no mesmo nível os contri- contra os direitos dos trabalhadores e querem trans-
buintes urbanos e rura:s, quando se sabe que é dife- formar, fazer alterações na Constituição para que-
rente o tratamento dado a cada um deles. brar direitos dos trabalhadores. isso não podemos

aceitar. Em síntese, essa proposta da reforma da
Na verdade, existem dois caminhos para a re- Previdência visa a'cortar direitos sociais.

forma da Previdência. Um, o aumento da receita, e o Existem caminhos para combater os privilégios
outro o corte dos direitos sociais. Este segundo foi o nós mesmos somos contra eles, mas não podemos
caminho adotado pelo Governo que tem, por trás aceitar que, sob a alegação de pequenos privilégios,
desta política, o objetivo de privatizar a Previdência se esteja atingindo direitos de milhões de trabalha-
por tratar-se de um negócio excelente. dores. Por isso, vamos lutar contra essa proposta.

Sabe-se que o Orçamento da Previdência do Era o que tinha a dizer.
ano passado girou em torno de 50 bilhões de reais; O SR. FIRMO DE CASTRO - Sr. Presidente,
sabe-se também que o combate à sonegação impli- peço a palavra pela ordem.
caria um aumento de 35 bilhões de reais, sem se fa- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
lar no rombo, no desvio do dinheiro público. V. Ex!! a palavra.

O SR. FIRMO DE CASTRO (PSDB - CE.
Portanto, há condições reais de se solucionar Sem revisão do orador) - Sr Presidente, queria re-

evenMis problemas da Previdência, através do gistrar o voto sim na votação do requerimento ante-
crescimento significativo do orçamento nessa área. rior.

Após a desmistificação desse argumento, o
Governo passa a dizer que quer combater os privilé
gios. Ora na Comissão de Constituição e Justiça eu,
pessoalmente, e o meu partido, nos colocamos con
tra qualquer privilégio e contra aquilo que considera
mos distorções na Previdência. Mas a verdade é
que, a pretexto de combater privilégios e distorções,
o Governo quer atingir direitos dos trabalhadores.
Chegou, na proposição inicial, a falar absurdamente
que não aceitava que se levantasse a questão dos
direitos adquiridos.Portanto, o corte dos direitos so
ciais, da desconstitucionalização dos direitos, a que
bra do principio da universalidade na segurança s0
cial e a adoção do critério para aposentadoria por
tempo de contribuição em substituição a aposenta
doria por tempo de serviço é o caminho que - sabe
mos - trará graves prejuízos a milhões de trabalha
dores brasileiros.

Sabemos, Sr. Presidente, que existem 25 mi
lhões de trabalhadores no mercado informal que se-
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para mim. Eu preferiria até aquela que setores da maioria clara, aliás respaldada pelas urnas para fa-
Oposição não permitiram que viesse à luz, a do no- zer as reformas, que procura, hoje, ansiosamente,
bre Deputado Eduardo Jorge. Ainda assim, conside-

JiIl
cada vez mais legitimidade. E a legitimidade comple-

ro que algum passo está sendo dado à frente, algum ta virá quando segmentos como os de Vicentinho fi-
avanço está sendo obtido. zerem o que ele fez, ou seja, dizer à Nação que que-

Refiro-me à lógica do que está em jogo. Há, rem participar da transformação do País não s_e alie~
nesta Casa, como também na Nação, numa ponta, nando de algo que, cruzando os braços ou, nao, vai
segmentos que aceitam as reformas e as julgam acontecer. Se. não c~uzarem os bra~s, vai aconte-
fundamentais para o desdobramento do processo cer de maneira maiS, a~e:n~ ou ate melhor p~ra
brasileiro; e outros, equivocados patriotas, conhece- aqu~l~s segmentos minoritários na Nação que vem
dores de dados, capazes de enorme e acurada aná- parti~lpar do debate, oferecen~o..o seu t~~ue de
Iise, que não entendem as reformas e as julgam qualidade e o toque da sua sensibilidade polltica.
prescindíveis e até mesmo nocivas para o futuro do Creio que faremos muito melhor - e falo de
País. Esse é o dado. maneira bastante fraterna - se encerrarmos a políti-

P I I t ca do sim contra o não, se encerrarmos a política da
. arece-me amentave men e, que vamos rePE:- negação pura e simples e se formos todos na dire-

tl~ ba~lhas semelhantes na hor~ ~a ~eforma adml- ção de um País que representa a Nação como um
nrstratlva. At? m~smo .se~ores SindicaiS, ~ com~r todo no quadro de 'usta proporcionalidade.
pelo expressIvo IIder Sindical que este Pais tem, VI- ' J
cente Paulo da Silva, Presidente da CUT, disseram Por isso sou a favor da reforma administrativa
à Nação que não poderiam ficar fora do debatê, que tal como ai está
tem a ver diretamente com seus liderados,·é vieram Não é ideal para mim, mas o Brasil não me
aqui fazer o acordo posslvel, por mais que não fosse pertence. Não é a ideal para mim, mas o Congresso
o ideal para eles e para os filiados às suas centrais não me pertence. Não é a ideal para mim, mas sozi-
sindicais. Como é um homem de síntese, Vicenti- nho não sou maioria no Congresso. Se pudesse,
nho, por exemplo, assim procedeu, mostrando que é voltaria no projeto do Deputado Eduardo Jorge. Seu
capaz de avançar na direção do acordo, fazendo po- partido sequer permitiu que o seu projeto viesse à
lítica adulta, madura e de enorme compreensão. baila, viesse à luz ou fosse debatido. Mas já que não

Para mim isso está em jogo. Daí a convocação posso votar n~ projeto próximo do ideal, que é o do
que nós, do PSDB, fazemos aos companheiros da responsável e Ilustre De~utado Eduardo Jorge.
base de apoio ao Governo, no sentido de que cada Deputad? Paulo Piam, conc,edo o aparte a V.
vez mais se engajem, primeiro na discussão crítica Exª com alegria, até contra o Regimento pelo prazer
das reformas e na sua formulação, para que saiam o que tenho em debater com V. Exª-
melhor possível para o País. Quero ser lógico e, en- O Sr. Paulo Piam - Sr. Deputado, peço a pa-
tão, não me refiro aqui àqueles que as julgam im- lavra para um esclarecimento. V. Exª disse que é a
prescindíveis. favor da reforma administrativa. Quer dizer que é

Faço um segundo momento de apelo, qual conrra a da previdência?
seja, o de uma reflexão dos colegas desta Casa que O SR. ARTHUR VIRGfLIO - Deputado Paulo
julgam as reformas nocivas para o País. Eu digo a Paim. V. Exª fala com alguém que é um reformista
S. ExªS que não é cabível, crível e nem justo que convicto e jamais um reacionário, jamais um atrasa-
atravessemos todo esse rubicão de discussões so- do, jamais alguém de braços cruzados diante da
bre o futuro nacional sem que intervenham qualitati- História. Sou a favor de todas as reformas; a refor-
vamente, apresentando o toque de sua inteligência, ma agrária, a reforma administrativa, a reforma pre-
de sua sensibilidade, de sua politização, em nome videnciária, a reforma do sistema financeiro. Ou
dos seus representados lá de fora. seja, estou em ebulição, estou em movimento, não

As reformas, daqui para frente, serão melhores estou parado. Convoco V. Exª e seu bravo partido
ou piores a depender de conseguirmos fazer a Na- para vir nos ajudar a mudar este País. O País será
ção vir aqui para votá-Ias, através de todos os seg- melhor, se ao invés de ser mudado apenas por nós,
mentos desta Casa. Se todos opinarmos e votar- for mudado também pela inteligência pela coragem,
mos, elas serão a melhor síntese possível, ressal- pela combatividade e pela competência de V. Exª.
vando-se que existe aqui uma maioria. Afinal de Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, a favor da
contas, na democracia em que vivemos, há uma reforma previdenciária e do Relatório Euler Ribeiro.



Ora Sr. Presidente, esse é um ponto de vista
bem claro, e independentemente da religião de
quem quer que seja, nos chama atenção para a ca
racterística principal da reforma previdenciária a ser
votada nesta Casa, qual seja segundo os bispos do
Brasil, roubar o pouco dinheiro dos pobres aposen
tados do nosso País. Essa é a questão central. O
mais é filigrana, é digressão de políticos ou de inte
lectuais disponíveis, que estão ai para justificar o-in
justificável.

Sr. Presidente, essa opinião da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil é efetivamente justa.
Ela mostra como essa reforma é ábsálufamente in
justa para o bom povo brasileiro, e o faz apoiando
se justamente nos pontos básicos do projeto.

'. A reforma estabelece· o fim da aposentadoria
por tempo de serviço e sua substituição pela ap0
sentadoria por tempo de contribuição; a proibição da
contagem do tempo de trabalho rural -para percep
ção de benefício com valor acima do salário mínimo;
o fim da aposentadoria proporcional para os servido
res públicos; o fim da universalidade da Previdência
Social no Brasil, já que cerca de 30 milhões de tra
balhadores informais somente poderão aposentar-se
pelo limite de idade recebendo como benefício o
piso pago pela previdência

Sr. Presidente a proposta que está sendo vota
da não define regras transitórias que garantam os di
reitos dos trabalhadores que estão em véspera de
conquistar suas aposentadorias. estabelece o fim da
paridade dos vencimentos entre servidores aposen
tados e os da ativa, o que será uma forma de depre
ciar as contribuições dos aposentados, além de faci
litar manobras por parte do Governo como, por
exemplo, a mudança na nomenclatura de determina
das carreiras. É sabido que nas universidades existe
o cargo de professor titular. Bastariam simples proje
to de lei para mudar o nome professor titular para
docente titular, e aquele professor titular aposentado
não mais acompanharia os vencimentos do futuro
docente.

É por essa razão que nós do PC do B vamos
votar contra esse projeto do Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para que se roube o pouco dinheiro dos pobres aposenta-
se pronunciar contra, concedo a palavra ao ilustre dos, dos pequenos produtores e dos trabalhadores.
Deputado Haroldo Lima, do PC do B. em geral para injetar no sistema financeiro, sai-

O Sr. Haroldo Lima (PC do B - BA Sem revi- vando quem economicamente já está salvo ou já
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ãs e Srs. Deputa- acumulou ingentes riquezas, através da fraude e do
dos nos últimos anos, algumas entidades repre- roubo. Basta de sacrificar vidas para salvar planos
sentativas de categorias e de setores sociais deter- econômicos.
minados passaram a ter um grande destaque na so
ciedade brasileira.

Na luta mais recente contra o regime militar,
chegaram a desempenhar um papel muito importan
te, democrático, levando denúncias sérias, funda
mentando suas proposições de forma substancial.
Por conseguinte, dando uma contribuição muito elo
qüente à democratização que, posteriormente, se
seguiu no Brasil ao fim do regime militar e à própria
constitucionalização de nosso País.

Uma das entidades de maior destaque nesse
período recente, ao lado da OAB, da ABI e das enti
dades de trabalhadores, foi a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil. Durante o regime militar, a·
CNBB se sobressaiu porque, em diversos momen
tos, manifestou opinião crítica contra o regime ins
taurado no País. Disse de forma clara e inequívoca,
quando falar era difícil e resultava muitas vezes em
perseguição política cadeia, tortura e até morte - e o
povo brasileiro soube oLNir a voz dos bispos do Bra
sil em oportunidades diversas - que estava havendo
torturas. Companheiros políticos eram oprimidos,
perseguidos e torturados apenas porque tinham opi
niões diferentes daquela do poder dominante.

O povo brasileiro passou a respeitar a posição
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil por
que percebeu que a entidade, nos momentos mais
críticos, sempre tinha uma palavra de verdade e si
nalizava para o caminho mais adequado, com uma
denúncia correspondente.

Sr. Presidente, faço essas rápidas considera
ções porque nos dias 27 e 28 passados a CNBB
trouxe à tona mais um de seus suculentos documen
tos, dando uma breve, porém seria, contundente difí
cil e aguerrida contribuição à situação brasileira.

Evidentemente ela não poderia deixar passar
sem apreciação aquilo que é o assunto do momento:
a reforma da previdência. Isso foi muito importante,
porque o povo brasileiro acostumou-se, nesse perío
do recente, a ter um amontoado de opiniões emara
nhadas sobre o verdadeiro sentido da reforma da
Previdência proposta pelo Governo.

E vem Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, dizer alto e bom som, o seguinte: Não é justo



O SR. GERSON PERES (PPB - PA. -Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, é claro que em
cinco minutos não podemos definir uma reforma da
Previdência tão difícil e complexa quanto esta repre
senta em seu conjunto.

A Presidência vive, em função de grupos que
estão alojados em vários segmentos da sociedade.
Temos o grupo dos trabalhadores urbanos, das pes
soas que vivem nas cidades, o grupo daqueles que
vivem no campo, que chamamos de rurais, o grupo
dos segurados domésticos, eclesiásticos, produtores
rurais, jornalistas, seNidores públicos; cada uma
dessas categorias representa uma soma valiosa de
pessoas que têm suas peculiaridades nas atividades
que exercem. É difícil encontrar normas jurídicas
que agasalhem uniformemente a garantia dos direi
tos desses cidadãos em função de seus próprios tra-
balhos. .

Até agora temos a aposentadoria por tempo de
seNiço e a reforma preconiza aposentadoria por
tempo de contribuição. É bem verdade que nesse
projeto existe norma que transforma o tempo de ser
viço em tempo de contribuição, e também que· a
emenda facilita, com documentos administrativos, a
possibilidade de se provar o tempo de seNiço, para
garantir o tempo de contribuição, na fase de transi
ção.

Mas mesmo assim, não será fácil um pobre la
vrador provar, passada a referida fase seu tempo de
contribuição. Como o produtor rural, essa imensa
massa humana que vive na informalidade empresa
rial, vai provar seu tempo de seNiço?

A reforma da Previdência se faz sem olhar a
extensão e a gravidade desses problemas, e o Brasil
pode cair no fosso da multidão aposentada com sa
lário mínimo. E isto é mais grave: Uma sociedade de
idosos, todos marginalizados maltrapilhos e maltra
tados, num atentado ao princípio maior de respeito à
dignidade da pessoa humana morrer dignamente.

Portanto, não chamo esse processo de reforma
da previdência.

O Governo, que apoiamos em muitas situaçõ
es, não obseNou, propriamente, o princípio da diver
sificação dos grupos de segurados para dar a cada
um deles o tratamento devido.

A reforma da Previdência não pode ser unifor
me em nenhum pais capitalista do mundo. É utopia
pensar em uniformidade da Previdência no regime
capitalista, mesmo porque a natureza humana é
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para toda ela diversificada. Costumo dar o seguinte
falar a favor, tem a palavra o ilustre Deputado Ger- exemplo: a castanheira do Pará humilha a bananei-
son Peres. ra, pelo seu tamanho. Eu nasci moreno, muitos nas

ceram escuros, outros brancos, outros pardos; uns
ganham mais, outros menos, e vivemos num regime
capitalista desta maneira. A Previdência também se
guirá o mesmo ritmo da diversificação.

Estranho, portanto, quando o Governo insere
numa emenda constitucional a extinção da aposen
tadoria parlamentar e se esquece de que outras ca
tegorias têm os mesmos, ou mais, privilégios e não
se inclui - por dever de justiça - praticando um
atentado a nossa dignidade como conseqüência da
crítica à previdência da aposentadoria parlamentar,
como se a lei, feita em 1963 e em vigor até hoje, fos
se imoral. É essa a imagem que o povo tem da apo
sentadoria parlamentar.

A imprensa a quem tributamos respeito, e que
queremos ver sempre livre, falando a verdade,
meias-verdades ou mentiras - não importa - não in
forma, corretamente, sobre a aposentadoria parla
mentar. Ela não diz exatamente que há uma carên
cia de oito anos de contribuição: que é exigida a ida
de mínima de cinqüenta anos; e que os proventos
são proporcionais ao tempo de contribuição.

Li a Veja recentemente, uma revista notável.
Por sinal, ela só fala em oito anos e dois mil reais,
mas não mencionam os cinqüenta anos. Todas as
notícias são compostas de meias-verdades. E a
meia-verdade é pior do que a mentira, porque depra
va a verdade.

Estamos diante de uma situação de Parlamen
tares jogados no lixo, como se lixo fôssemos. Entre
tanto, é desta Casa que saem os direitos sociais de
toda a sociedade brasileira. É desta Casa que ema
nam as leis. É aqui que se fala de tudo e de todos,
contra tudo e contra todos; a favor de tudo e todos.

No momento em que se fechar esta Casa - e
não está livre de que isso venha a acontecer, já
ocorreu outras vezes - também silenciarão as reda
ções dos jornais, das televisões e da imprensa. e
emudeceremos.

Critiquem a providência parlamentar com serie
dade não com deboche. Há editoriais que insultam a
instituição, e isso é doloroso para a formação da
mentalidade democrática das gerações futuras de
nosso País.

É pena, Sr. Presidente, que não se possa, aqui
discutir com seriedade. Há livros que tratam da apo
sentadoria dos Parlamentares na França na Bélgi
ca, na Dinamarca, na Holanda, nos países baixos,
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na Alemanha e na Inglaterra. Ela foi instituída na
França em 1903, há quase um século.

Não estou aqui defendendo privilégios, estou
querendo analisar os privilégios já existentes. Mas
sou também daqueles que não aceitam a injustiça.
Estamos prontos todos nós - os responsáveis desta
Casa - para assinar amanhã essa emenda que eli
mine o privilégio de todos. Vamos extinguir todas as
aposentadorias especiais: do Poder judiciário, do po
der Legislativo, do Poder Executivo, das centrais sin
dicais, enfim, de todos aqueles que as tenham. Ai,
sim, vamos discutir a Previdência com seriedade
Mas pinçar os Parlamentares e jogá-los na condição
de bode expiatório de uma grande reforma, não po
demos silenciar diante disso.

E apelamos, nestes últimos minutos, para im
prensa brasileira, a fim de que respeite esta institui
ção, porque somos coirmões. Defendemos juntos os
mesmos princípios de liberdade.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
pronunciar-se contra a proposição, cOnvido a ilustre
Deputada Jandira Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Par
lamentares, confesso que considero que existe uma
grande defasagem entre a importância do tema e o
quorum de Plenário. É uma contradição, porque
não só o Governo, como vários Líderes aqui com
preenderam e expressaram em dado momento que
a reforma da Previdência é a mais importante para o
País, envolvendo 150 milhões de brasileiros, decisi
va para o equilíbrio de caixa. Entenderam que refor
mar a Previdência é ter um olho no futuro, é dar ao
Brasil a cara da modernidade.

E, quando estamos discutindo a Previdência, o
quorum de plenário lamentavelmente é este que es
tamos vendo aqui. Temos no máximo trinta ou qua
renta Parlamentares; e torcemos para que, nos gabi
netes, alguém tenha a deferência de ouvir o orador
que esta na tribuna.

Esse descaso pelo tema é o que perpassou
todo o processo de debate da Previdência no Con
gresso Nacional: é exatamente o descaso que fez
com que a Comissão Especial não conseguisse che
gar ao final. Era aquela Comissão o fórum para o
maior aprofundamento desse debate; era ali que de
mocraticamente as opiniões poderiam fluir, que as
entidades poderiam ser ouvidas. E foi naquela Co
missão que se conseguiu simbolizar, emblematizar a
independência do Parlamento diante do Executivo,
com a digna atitude do Deputado Jair Soares, a

quem se somou o Líder do meu partido e de vários
outros. Mas aquela Comissão precisava, na visão do
Governo, implodir. Avocou-se a matéria para deci
são do Plenário, fez-se uma Comissão Geral, que
não teve a audiência necessária para o aprofunda
mento do debate. E temos uma votação em que está
em jogo o sistema brasileiro de proteção social.
Amanhã eu conseguiria, aqui, sem nenhuma arro
gância, desafiar o conjunto das bancadas a dizer
qual o tempo necessário para o estudo aprofundado
da matéria, qual é o dado que conhecem do Gover
no, dos seus diversos. Ministério~, sqbre as aposen
tadorias. Que~ia' ql)e apontassem, no relatório, um
único ponto que permitisse o aumento de receita. Ao
contrário, quando olhamos o relatório do Deputado
Euler Ribeiro, o que temos é uma brutal perdade re
ceita da seguridade social.' Q'uebra.:.se úm avanço
fundamental do texto constitucional de 1988, que é a
diversificação de fontes da Previdência. Coloca-se a
curto ou a médio prazo a implosão da Previdência
pública. ' ,

E, apesar de ser o relatório - desculpe-me, De
putado Euler Ribeiro - mal-arquitetado, com conexõ
es contraditórias no seu fio condutor, aproximou-se
da·proposta original do Governo, que é a de defor
mar para destruir, deformar para inviabilizar. Esse
será o destino da Previdência pública, se não derro
tarmos o substitutivo do Deputado Euler Ribeiro
amanhã. E por que digo derrotar? Derrotar um subs
titutivo, para permitir que se faça no Brasil um deba
te correto da Previdência Social.

Por que aquela Comissão não foi instituída an
tes? Por que não sé discutiu de forma competente a
estrutura da Previdência que temos na mão? Por
que não desnudamos a Previdência? Por que não a
auditamos? Por que não examinamos primeiro como
sustentá-Ia a longo prazo? Aliás, não há perspectiva
de falência, nem a curto, nem a médio prazo. Ainda
que o argumento do Governo fosse verdadeiro, essa
seria mais uma razão para que nos apressássemos
em ver a sustentação da estrutura previdenciária
brasileira.

Mas, não, a opção é retirar o Estado do pro
cesso e fazer com que o mercado, aqueles que co
mandam o sistema financeiro e as seguradoras pri
vadas possam tomar conta dos destinos não só das
aposentadorias e pensões do povo brasileiro, mas
da Saúde e da Assistência Social, que já não exis
tem mais - o Programa Comunidade Solidária, na
verdade, é uma cooptação solidária. O que temos
hoje no Brasil é a Saúde absolutamente desmonta
da, a Assistência Social inexistente e a Previdência
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que, com esse relatório, trilha o caminho da ilTl>lo- do a arrecadação e todos os trabalhos envolvendo o
são. serviço de saúde.

Portanto, o apelo que podemos fazer nesta Tanto é verdade que o Serviço Único de Saúde
Casa, pelo diminuto debate aqui desenvolvido no é bom que, em nossa região, embora falte dinheiro,
conjunto do Parlamento, pelo que está estabelecido os hospitais padecem, têm dificuldade financeira, as
no relatório do Deputado Euler Ribeiro e pela quanti- Prefeituras necessitam de mais recursos, mas o ín-
dade de destaques que' certamente serão apresen- dice de mortalidade hoje no norte do Paraná - Lon-
tados a ele, é para que não o deixemos passar e fa- drina, Cambé, Ibiporã e Rolândia - já atinge dezes-
çamos um debate sério e responsável, a fim de op- seis por mil nascidos. Isso significa investimento,
tarrnos por uma reforma da Previdê.ncia que permita a porque as Prefeituras também entraram na contra-
sua viabilização e não a sua ilTl>losão e destruição. partida, muitas das Prefeituras da: nossa região,

O PC do B pensa assim; segue esse caminho hoje, já investem quase 200/0 do orçamento, juntan-
e trabalhará amanhã, com o conjunto das bancadas, do os recursos do SUS. Lamentavelmente, o Gover-
para que não se atinja o quorum de 308 Deputados, no do Estado contribui com muito poucos recursos
a fim de impedir a aprovação desse projeto. nessa área de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con- No caso da assistência social, entendo que os
cedo a p8lavra ao DeputadQ Luiz Carlos Hauly, para programas levados pelo Comunidade Solidária estão
se pronunciar a tavor. . . , se constituindo em programas permanentes. Mas

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB ,.... PRo considero fundamental no País o Progràma da Me-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs renda Escolar, o Programa do Leite, os programas
Parlamentares, está chegando a hora das grandes de medicamentos, de grande alcance. Hoje há o
reformas e estamos caminhando para uma delas: a programa de merenda municipalizado, fruto de lei
da Previdência. apresentada por um Deputado desta Casa na legis-

.. ' Há uma grande discussão em tomo do tema. latura passada,· que retomol,J a municipalização da
Pessoalmente, também sou daqueles que ~nside- merenda com grande suce~o.. Evidentemente, eu
ram que a Reforma deixou muito a desejar. Mas, en- faria, em tomo do programa social, através da me-
fim, neste País e no Congresso Nacional, é neces-, renda escolar, todos os demais atendimentos na
sário o acordo, sem o qual as matérias não têm área da alimentação, se estivesse dentro das comu-
prosseguimento. Fico com o acordo, mesmo enten- nidades, através da escola, da educação.
dendo que poderíamos ter ido mais fundo nas refor- O programa de medicamento também está
mas da Previdência. sendo estadualizado. Este, ao contrário, que deveria

A Previdência Social no Brasil, como todo o ser' municipalizado, foi estadualizado. Nesse aspec-
contexto da Seguridade, necessita de reformulações to, ainda não há resultados· positivos. Acredito no
profundas. Isso já foi detectado há muitos anos. Há Plano Real e na sua concepção, com seus resulta-
cinco anos, no início da legislatura anterior, com .a dos positivos para a população brasileira. Hoje, o
famosa CPI da Previdência Social, conseguimos en- jornalista Joelmir Beting, em sua coluna, expressa
xergar - e levar a Nação inteira a isso - a neeessi- muito bem isso, demonstrando que o poder aquisiti-
dade de reformulações profundas na Previdência vo de nossa população aumentou respeitavelmente.
Social brasileira. Isso faz com que, na área de saúde e de assistência

Dentro do contexto de Seguridade, evidente- social, tenhamos uma perspectiva melhor para o fu-
mente a Previdência é um dos itens: a Saúde é ou- turo de nosso País.
tro fundamental, ao lado da assistência social. O Quanto à questão da Previdência, destaco o
modelo, no caso do Sistema Único de Saúde, é mui- acordo, o fim do IPC. Temos de extinguir o IPC, não
to bem concebido e poucos países do mundo o têm. há como sustentar o Instituto de Previdência dos
O que lamentavelmente faltam são recursos para Congressistas, porque há uma ansiedade, uma rei-
complementar o programa de saúde através do vindicação contida da sociedade brasileira, já há
SUS. Para mim, o modelo é este: a municipalização, muitos anos. Não temos mais como justificar a ma-
a descentralização. nutenção de um privilégio. O mandato do Deputado

Muitos municípios hoje já estão na semiplena, e a política não são meio de vida, nem profissão.
como é o caso de Londrina, no Estado do Paraná. E, São uma causa, uma dedicação, um ministério que
no futuro, talvez até dentro do regime pleno, incluin- temos dedicado à causa pública. A forma como vai



A questão do tempo de serviço prestado é fun
damentai na reforma da Previdência. Há alguns pon
tos positivos. Esse é um deles e o tratamento que
vai ser dado a alguns pontos gerais da aposentado
ria. Fico com o acordo geral feito, ressalvado o des
taque, ainda na expectativa de que no futuro possa
mos fazer modificações mais profundas, consentâ
neas com o mundo, com o que há nos países de
senvolvidos, para que possamos realmente fazer um
sistema de capitalização no Brasil, para que tenha
mos uma Previdência para todos os brasileiros, e,
também, para que possamos fazer poupança, a fim
de que o País possa crescer, prosperar e gerar em
pregos, melhorar a renda familiar e a receita do se
tor público, enfim, fazer com que realmente seja me
lhor.

Sou favorável ao projeto, ao acordo, ressalva
dos os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
pronunciar-se contra, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs
Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, fui autor do requerimento em que con
seguimos o desmembramento da PEC nº- 33 em
quatro. Obtivemos uma vitória de 24 a 31 votos.

Posteriormente, no decorrer da discussão de
mérito, referente à admissibilidade da proposta, ain
da conseguimos efetivamente grandes conquistas,
grandes vitórias, modificando totalmente essa pro
posta, encaminhada pelo Presidente Femando Hen
rique Cardoso, em que defendo o seu imediato afas
tamento da Presidência da República.

Sr. Presidente, hoje trago à discussão e à
apreciação dos companheiros um excelente trabalho
que sempre defendemos, um trabalho executado
pelo Estado-Maior das Forças Armadas, que, valen
do-se de sua assessoria parlamentar, busca trans
mitir aos companheiros desta Casa um elenco de in
formações que caracteriza as peculiaridades da car
reira militar.

Foram ressaltados o risco de vida mesmo em
tempo de paz, o regime de dedicação exclusiva e a
proibição de participar de atividade política. Desta
cou ainda, esse excelente trabalho das Forças Ar
madas, através do EMFA, o fato de que, ao passar
para a inatividade, o militar permanece vinculado à
sua força armada de origem na medida em que se
constitui em reserva, devendo se manter em condi-
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ser extinto o Instituto de Previdência dos Congres- ções de eventuais convocações. Essa ainda repre-
sistas deve ser devidamente discutida. senta uma situação singular, sem semelhança em

outros aposentados.
O reconhecimento de tais especificações con

duziu o ilustre Deputado Euler Ribeiro, Relator da
PEC nº- 33/95, a atribuir ao pessoal militar regime
previdenciário próprio.

Ressalto que, apesar de no Plenário votarmos
no mérito contra a PEC nº" 33, de autoria daquele
para quem defendo o impeachment, o Presidente da
Replblica, o trabalho é excelente; defende um regime
previdenciário próprio para as Forças Armadas.

Subscrevo o trabalho, pois esse também é o
meu pensamento, de mesmo teor do meu trabalho
na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção sobre o assunto.

Disso poctem discorrer duas linhas de raciocí
nio. A primeira delas é a de que o Brasil ficará na
mesma situação da totalidade dos países nos quais
os militares dispõem de previdência própria ou dife
renciadas. A segunda linha de raciocínio, convém
lembrar, é de que tal regime será regulamentado
pela lei complementar que obedece em sua tramita
ção, à uma rígida sistemática do Poder Legislativo.

Conforme estudo realizado pelo Estado-Maior
das Forças Armadas, referente aos sistemas previ
denciários de várias nações, a exceção da Noruega,
a totalidade dos países, por entender as característi
cas peculiares da profissão, concede um tratamento
previdenciário diferenciado dos militares. Nenhum
dos países listados adota o critério do tempo de con
tribuição para conceder a passagem para a reserva.
A grande maioria das Forças Armadas analisadas
computa o tempo de serviço passado nas escolas
de formação para a concessão da reserva.

Os países asiáticos, à semelhança de alguns
países latino-americanos, incorporam, definitivamen
te, vantagens adquiridas ao longo da carreira. De
maneira geral, os vencimentos na situação de reser
va são menores do que os da ativa; porém, os valo
res são muito aproximados.

No universo pesquisado, observam-se algumas
Forças Armadas em várias Nações concedendo,
àqueles que vão para a reserva, um auxílio significa
tivo, como é o caso da Alemanha, que, inclusive, co
nhecemos de perto.

Sr. Presidente, o Japão, como sabemos, apre
senta um sistema misto, posto que se trata de um
regime presidencialista militar. Estivemos lá há três
anos e observamos que há um encargo de preparar
tecnicamente e encaminhar aquele que se destina à
reserva para uma profissão no mercado de trabalho.
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Verifica-se também que muitos militares vão Concluo dizendo que, evidentemente, vou vo-
para a reserva com 50 anos, sejam eles Generais- tar contra a PEC ~ 33. Meu voto, portanto, é não,
de-Brigada ou de divisão, e que realmente seriam da mesma maneira como venho votando sistemati-
aproveitados no mercado de trabalho. Mas, infeliz- camente nas PEC deste Governo, muito mais envol-
mente, com grande experiência e cultura, são afas- vido na corrupção do que o de Fernando Collor de
tados. Mello, do qual fui o primeiro a vir a plenário pedir o

Sr. Presidente, peço a V. Ex'! que os quadros impeachment. Não posso votar favoravelmente a
comparativos dos diversos sistemas previdenciários uma PEC da lavra do Presidente atual Sr. Presiden-
das Forças Armadas façam parte integrante deste te, salvo melhor juízo, este é o nosso entendimento.
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tARACTEidsTICAS DA
PROFISSÃO l\tiItttAR

IRisco de Vida I
O exercícioda atividade militar, pornatureza,
exi~eocomprometimento da própria vida.

Sujeição a Preceitos Rfgidos de
Discip/ifla e Hierarquia

Ao ingressar nas Forças Armadas, o militar
tem de obedecera severas normasdisciplina.
res ea estritos princípios hierárquicos.

'I Dedicação Exclusiva I
O militar não pode exercer qualquer outra
atividade profissional, o que o torna depeno
dente de seus vencimentos, historicamente
reduzidos.

IDispoflibilidade Permaflefltel

O militarse mantém disponível para oserviço
duranteas 24horas do dia,sem remuneração
extra.

IMobilidade Geográfica I
O militar pode ser transferido em Iluahluer
época do ano, para qualquer re~iãodo país.

Formação Espec(fica e
Aperfeiçoamento Constante

Ao lon~o desua vida profissional. o militar de
1'llrTeirll est:í suhmetido a um sistenm de I'dll
caçãocontinuada

IVigor FfsicO]

O militar é submetido, durante toda a sua
carreira, a periódicos exames médicos e tes
tes de aptidão física.

Proibição de Participar de
Atividades Polfticas

O militar da ativa é proibido de filiar-se
a partidosede participardeatividades políti
cas.

Proibição de sindicalizar-se e de
participar de greves ou de qualquer

movimento reivindicatório

Essa proihiçãodecorredo papel do militar na
defesa do País, tarefa prioritária e essencial
do Estado

IRestrições a Direitos Sociais1
O militar não usufrui alguns direitos sociais,
de caráter universal- oito horas de trabalho
diário, repousosemanal remunerado...

IVínculo com a profissão I
Os militares na inatividade, Iluando não re
formados. podem serconvocados', II qualquer
momento, para oserviço ativo.

IConseqiiências para a famflia I
As exi~ências da profissão não fic:un restri
tllSà pessoa do militar, mllS llfet:un. t:Ullhém,
à vida familiar. . . .

. F O R l\I A VÃ O
MILITAR

O in~resso na carreira militar ocorre mediante
~oncurso púlilico, do Ilual parlicipllm milhares
de jovens. As escolllS: de formação. militar
or~ani7.llm suas atividades de modo muito
exigente: uma prognlmllção II"e se inkia às (,
hOrllS e termina às 22 hOnls.

A INATIVIIlADE

O militar. quando é trllllsferido' para li reserva
remunerada. não é pnmlll\·ido.

MILITARES NA ATIVA X INATIVOS

Ao contrário do II"e tem sido divlllgado em lírgãos ;
decomunicação. IIllS Forçlls Armlulas onúmero de
militares na ativa é expressi\'llmt'nte nlllior dOII"e
os inativos.

o SISTEMA DE SA ÚiJE:
NECESSIDADE OPERA CTONAL E

ASSISTENCIAL

A manutenção de UIII SiStl'lIIll de saúde próprio é
indispensável ao lldestnlllll'nto dos inte~rlllltes

dllS Forças Armadas. 1111 preparo da reserva
IIl11hilizán'l e. especialllll'lI!l'. :111 :lllUi" :I~ "I'I'rll

çiies militares.
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O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, este
Regimento não é uma ditadura, ao contrário. Há
poucos dias, o Presidente Luís Eduardo encerrou a
sessão de imediato porque não havia número no
plenário, suspendendo a discussão. S. Exª observou
que no plenário não havia número, e antes que qual
quer orador pudesse usar a palavra a sessão foi en-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu
tado Inácio Arruda, esclareço a V. Exª e ao Plenário
que a posição do Presidente não pode prevalecer, já
que tomaríamos uma decisão ao arrepio do Regi
mento Interno, que impossibilita o encerramento da
sessão, porque, inclusive, há oradores inscritos. De
forma que, indiferente à posição pessoal de quem
preside esta Casa, no momento, como sempre fize
mos, estamos submetendo-nos à ditadura saudável
do Regimento.

- Sr. Presidente, cerrada. Também não podemos aceitar isso que
está aqui.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu
tado Inácio Arruda não houvesse oradores inscritos,
evidentemente que o bom senso sinaliza e tomaría
mos a mesma decisão do Presidente, Luís Eduardo.
Mas há oradores inscritos. A partir do momento em
que existam oradores inscritos...

O SR. INÁCIO ARRUDA - Mas não foi essa a
questão. O Presidente tomou a decisão com o ple
nário vazio. Não foi por que faltavam oradores. Ha
via oradores, como agora. Está presente o Deputado
Jair Soares, que passou seis meses dedicado ao de
bate dessa questão e S. Exª não tem oportunidade
de falar para os Deputados? Vai falar para o plenário
vazio para sair única e exclusivamente no programa
A Voz do Brasil. Isso é um absurdo, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu
tado Inácio Arruda, não compete a quem está diri
gindo os trabalhos, decidir sobre a presença ou não
de Parlamentares, e sim seguir o que o Regimento
determina, e nós assim o faremos.

O SR. JOSÉ PINOTTI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -:- .Tem
V. Exã a palavra.

O SR. JOSÉ PINOTTI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é possível pedir
mos a contagem de deputados presentes? Não es
tou querendo com isso solicitar o encerramento da
sessão ou coisa semelhante. Mas apenas que fique
registrado nos Anais desta Casa que uma questão
que interessa a 150 milhões de brasileiros, inclusive
a a1glllS que ainda irão nascer, está sendo discutida
nesta Casa com uma presença ridícula de deputados.

Gostaria de fazer um apelo a V. Exª-, como
peemedebista, como homem íntegro e cidadão ético
que é, no sentido de que, algumas vezes, temos de
passar por cima dos regimentos, porque nem tudo
que é legal é moral, e nem tudo que é moral é legal.
O que se está fazendo aqui, Sr. Presidente, é uma
farsa, e toda farsa é imoral. Não gostaria de partici
par desta farsa, nem que constasse dos Anais desta
Casa que um Presidente do meu partido estivesse
presidindo o Congresso neste momento de farsa,
porque sei que V. Exª não gosta disso, pois é um ho
mem íntegro, honesto, obviamente contra farsas,
mentiras e falácias como as que estamos vivendo
neste momento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Escla

reço ao ilustre Deputado e aos demais Parlamenta-

O SR. INÁCIO ARRUDA
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exã a palavra

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é totalmente
inaceitável o que estamos assistindo neste plenário.
É absurdo que um tema que ocupa toda a mídia na
cional e que tem sido discutido nos lares de quase
todos os brasileiros, seja debatido no plenário da
Câmara dos Deputados por meia dúzia de Parla
mentares.

Assim sendo, gostaria de encaminhar a V. Exª
pedido de suspensão dos trabalhos, a fim de que o
debate desse tema possa ser feito com seriedade. A
forma como está sendo tratado aqui não é séria. Es
tamos discutindo o presente e o futuro da Previdên
cia brasileira. É inaceitável discutirmos assunto ex
tremamente importante com o plenário totalmente
vazio. E não vale o argumento de que os Parlamen
tares encontram-se em seus gabinetes nos oLNindo.
Ora, o plenário foi feito para a realização dos deba
tes. Caso contrário, vamos ligar a Câmara à Internet,
para que todos os Deputados permaneçam em seus
Estados, e não será preciso virmos a esta Casa.
Reitero que é um absurdo, o que está sendo feito
com relação à Previdência Social, neste momento. O
debate está·acontecendO, mas no plenário vêem-se
apenas, como disse, meia dúzia de Parlamentares.

Por todas estas razões, Sr. Presidente, solicito
a V. Exª- a suspensão dos trabalhos, a fim de que o
debate aconteça de forma conveniente, com a pre
sença dos Deputados no plenário, pelo menos em
respeito ao povo brasileiro.
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III - presença nos debates de menos
de um décimo do número total de Deputa:.
dos.

É visível que não há aqui um décimo do núme
ro total de Deputados para assistir ao debate.

Assim, apelo para o bom senso da 9ireção dos
trabalhos, no sentido de que um tema tão importante
como esse não seja tratado dessa maneira.

Amanhã, retomados os debates, os oradores
haverão de se sentir melhor com este plenário cheio.

Alguns oradores inscritos já se manifestaram e
são 18h20min, horário em que, normalmente, as
sessões ordinárias já estariam encerradas. Apelo,
portanto, a V. Ex!!, para o cumprimento do Regi.l"(Ien
to. Não apelo apenas para o bom senso, mas para o
cumprimento do nosso Regimento, que é um pacto
civilizatório entre maioria e minoria. ,Quem tem·maio
ria faz valer a.sua posição através dps votos, não
precisa se utilizar de atitudes outras que fujam .des
se pacto civilizatório para poder fazer prevalecer a
sua vontade nesta Casa..

O SR. PRESIDENTE. (Ronaldo .p~ri~),7.D~R4

tado Sérgio Carneiro, a questão. de ordem a qL!6,V.
Exª se refere já foi defir:tida aqui el1l outras oportuni
dades.

O Regimento é claro quando diz:

... a sessão da Câmara só poderá ser
levantada...

É um condicional, não é um determin~nte. Com
isso, a condição não obriga o desejo de V. Exª, que
poderia ser também o desejo de quem preside a
Casa.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Mas é uma con
dição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com a
palavra o Deputado Arnaldo Madeira.

O Sr. Inácio Arruda - É tão vexatório que ele
não quer mais fazer o contraditório.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ar
gumentar que este dispositivo é de uso facultativo
do Presidente da Casa, não é uma disposição impo
sitiva e obrigatória.

Art 71. A sessão da Câmara só pode
rá ser levantada antes do prazo previsto
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res presentes que a condução da Casa, muitas ve- para o término dos seus trabalhos, no caso
zes, é feita de maneira impessoal. Não temo em di- de:
zer, até mesmo contrariando os sentimentos íntimos
e pontos de vista, que acredito ser minha obrigação,
neste momento, esgotar pelo menos a lista daqueles
que se inscreveram. A verificação de quorum que
V. Ex!! solicita torna-se inviável porque só é procedi
da nos momentos de votação e estamos ainda na
discussão. Portanto, vou conceder a palavra aos ins
critos. Se os Srs. Parlamentares desistirem da pala
vra, evidentemente vamos encerrar a sessão. Tenho
plena consciência de que o Presidente titular, Depu
tado Luís Eduardo, irá promover, amanhã, a conti
nuidade das discussões. Pelo menos é o sentimento
que abrigo.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na última sessão que
aqui tivemos, existia uma dezena de oradores ainda
inscritos, entidades de caráter nacional, como tam
bém Parlamentares. O Presidente tomou a posição,
diante do esvaziamento do plenário, de suspender a
sessão e retomá-Ia no outro dia.

Gostaríamos muito de ouvir a palavra do Presi
dente da Comissão da PEC n!l 33, Deputado Jair
Soares. Entendo que o Deputado Jair Soares gosta
ria de falar, assim como tantos outros inscritos. Se
V. Exª- entender de transferir para amanhã a discus
são, inclua o meu pronunciamento, como já foi decidi
do pelo Presidente da Casa em outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sr.
Deputado, evidentemente V. Ex!! reporta-se à Co
missão Geral, que não tem os ritos que nos impõe o
Regimento Interno, no caso de uma sessão como a
de hoje.

Desta forma, solicito paciência aos Srs. Parla
mentares presentes.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Paulo Paim não o fez, mas fundamentarei a questão
de ordem.

O art 71, inciso 111, do Regimento Interno, esti
pula o seguinte:
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Na quinta-feira passada tivemos, por duas ses- em favor da Companhia da Navegação L10yd Brasi-
sões, o adiamento porque era visível o baixo número !eiro - LLDYDBRÁS, e dá outras providências,
de deputados no plenário e talvez na Casa. Não é o 1.294, que dispõe sobre a responsabilidade solidá-
que ocorre agora. Estamos com número suficiente ria de controladores de instituições submetidas aos
de deputados em plenário para continuarmos deba- regimes de que tratam a Lei nQ. 6.024, de 13 de mar-
tendo. Há deputados inscritos aguardando a chama- ço de 1974, e o Decreto-Lei nQ 2.321 , de 25 de feve-
da para fazerem a sua intervenção. Como costuma reiro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus
ocorrer nesta Casa, muitos deputados estão ouvindo bens; sobre privatização de instituições cujas ações
os debates em seus gabinetes. sejam desapropriadas, na forma do Decreto-Lei nº-

Portanto, Sr. Presidente, não há por que pos- 2.321, de 1987, e dá outras providências; 1.295 que
tergarmos este debate. Acho que V. Exª fez bem ao institui a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, dis-
decidir continuar a chamada dos oradores. Sendo põe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de
assim, continuaremos a debater a matéria à exaus- Participação - PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao
tão. Quem estiver interessado debaterá, quem não Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá
estiver, retira-se do plenário. outras providências; 1.296, que cria a Gratificação

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a
peço a palavra pela ordem. Gratificação de Desempenho de Atividade de Prote-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem ção ao Vôo, e dá outras providências; 1.297, que
V. Exª- a palavra. dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Dire-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem ção e Assessoramento Superiores - DAS da Advo-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. EXª, cacia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e
que também é Vice-Presidente do Congresso Nacio- dá outras providências; 1.298, que dá nova redação
nal, que esclareça a este Plenário se a sessão do a disposição da Lei nQ 8.742, de 7 de dezembro de
Congresso designada para às 19 horas de hoje con- 1993, que dispõe sobre a organização da Assistên-
tinua marcada. cia Social, e dá outras providências; 1.299, que fixa

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A ses- critérios para a progressiva unificação das tabelas
são do Congresso, para hoje, foi cancelada, confor- de vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11 da
me ofício a seguir: Lei nQ 8.237, de 30 de setembro de 1991, para im-
DF Nº-128/96-GN plementação da isonomia a que se refere o § 1º- do

. art. 39 da Constituição, e dá outras providências;
Brasília, 5 de março de 1996 1.300, que altera as Leis nº-s 8.019, de 11 de abril de

1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras
providências; 1.301, que cria a Gratificação de De
sempenho e Produtividade - GDP das atividades de
finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá
outras providências; 1.302, que dispõe sobre a orga
nização da Presidência da República e dos Ministé
rios, e dá outras providências; 1.303, que dispõe s0
bre medidas reguladoras do abastecimento do mer
cado interno de produtos do setor sucroalcooleiro;
1.304, que dispõe sobre o valor total das mensalida
des escolares e dá outras providências; 1.305, que
dá nova redação ao art. 2º- da Lei nQ 8.844, de 20 de
janeiro de 1994; 1.306, que dispõe sobre o paga
mento dos servidores civis e militares do Poder Exe
cutivo Federal, inclusive suas autarquias e fundaçõ
es, bem como dos empregados das empresas públi
cas e das sociedades de economia, e dá outras pro
vidências; 1.307, que altera a redação de dispositi
vos das Leis nº-s 8.112, de 11 de dezembro de 1990
e 8.911, de 11 de julho de 1994, para instituir os Dé
cimos Incorporados, e dá outras providências; 1.308,

Exrnº- Sr.
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a V. Exª, e por seu alto intermédio à
Câmara dos Deputados, que esta Presidência can
celou a sessão conjunta marcada para hoje, às de
zenove horas, convocando uma outra para amanhã,
no mesmo horário e local, destinada à apreciação
das seguintes Medidas Provisórias, publicadas em 8
de fevereiro de 1996, a de nQ 1.291, que acrescenta
parágrafo ao art. 75 da Lei nº- 4.728, de 14 de julho
de 1965; em 9 de fevereiro do mesmo ano, as de nº-s
1.292, que dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1º- da Lei nº- 8.995, de -24 de fevereiro de 1995,
que autoriza o Ministério dos Transportes, por inter
médio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
CBTU, a transferir à Companhia Fluminense de
Trens Urbanos - FLUMITRENS, recursos para o pa
gamento de pessoal; 1.293 que autoriza a utilização
de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM,



O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
quem deve falar é um Deputado a favor da propos
ta.
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que organiza e disciplina os Sistemas de Controle dências; 1322, que cria a Gratificação de Condição
Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Especial de Trabalho - GCET para os servidores mi-
Executivo, e dá outras providências; 1.309, que alte- litares federais das Forças Armadas e dá outras pro-
ra a Lei nQ 8.031 , de 12 de abril de 1990, e dá outras vidências; 1.323, que dispõe sobre os fundos que
providências; 1.310, que dispõe sobre as alíquotas especifica e dá outras providências; 1.324, que dis-
de contribuição para o Plano de Seguridade Social põe sobre a alocação, em depósitos especiais, re-
do servidor público civil ativo dos Poderes da União, munerados, de recursos das disponibilidades finan-
das autarquias e das fundações públicas, e dá ou- ceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;
tras providências; 1.311,_que reduz o imposto de im- 1.325, que dispõe sobre as contribuições para os
portação para os produtos que específica e dá ou- Programas de Integração Social e de Formação do
tras providências; 1.312, que dispõe sobre a institui- Patrimônio do Servidor Público - PIs/PASEP, e dá
ção de crédito presumido do Imposto sobre Produtos outras providências; e, em 15 de fevereiro do mes-
Industrializados, para ressarcimento do valor do mo ano, a Medida Provisória de nº- 1.326, que altera
PIS/PASEP e COFINS nos casos que específica, e a redação do § 4º- do art. 49 da Lei nQ 9.082, de 25
dá outras providências; 1.313, que dispõe sobre a de julho de 1995, que dispõe sobre as diretrizes
base de cálculo da Contribuição para o Programa de para a elaboração da lei orçamentária de 1996.
Integração Social - PIS devida pelas pessoas jurídi- Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
cas a que se refere o § 1º- do art. 22 da Lei nQ 8.212, protestos de elevada estima e distinta consideração.
de 24 de julho de 1991, e dá outras providências; - Senador José Sarney, Presidente do Senado Fe-
1.314, que dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional dera!.
- NTN e sua utilização para aquisição de bens e di- O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
reitos alienados no âmbito do Programa Nacional de a palavra pela ordem.
Desestatização - PND, instituído pela Lei nQ 8.031, O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
de 12 de abril de 1990, consolidando as normas so- V. Exª- a palavra.
bre a matéria constantes da Lei nQ 8.177, de 1º- de O SR. ROBSON TUMA (Bloco PSL - SP. Sem
março de 1991, e da Lei nQ 8.249, de 24 de outubro revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Parlamenta-
de 1991 , e altera o art. 3º- da Lei nº- 8.249/91; 1.315, res que forem chamados, mas, por ausência ou pre-
que dispõe sobre a participação dos trabalhadores ferência, não usarem seu tempo hoje poderão reins-
nos lucros ou resultados da empresa e dá outras crever-se no final da lista de oradores? É isso que V.
providências; 1.316, que dispõe sobre medidas com- Exªestá dizendo?
plementares ao Plano Real e dá outras providências; O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Na au-
1.317, que dá nova redação ao § 3º- do art. 52 da Lei sência de oradores, encerraremos a sessão.
nº- 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe O SR. ROBSON TUMA - Ele perde o direito
sobre a amortização, juros e outros encargos decor- de se manifestar ficará assegurara a palavra na ses-
rentes da extinção ou dissolução de entidades da são de amanhã.
Administração Pública Federal, e dá outras provi- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Veja
dências; 1.318, que acresce parágrafo ao art. 57 da bem, nobre Deputado, isso ocorrerá desde que aI-
Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula- cancemos o tempo previsto para a sessão, o que
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, deverá acontecer em 33 minutos. Se não houver
institui normas para licitação e contratos da Adminis- oradores antes do período, encerrar-se-á a discus-
tração Pública e dá outras providências; 1.319, que são. É por isso que considero útil, diante da impor-
altera a legislação referente ao Adicional ao Frete tância do que se está decidindo, que os inscritos
para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM possam ocupar a tribuna.
ao Fundo da Marinha Mercante - FMM, e dá outras O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
providências; 1.320, que dispõe sobre o Cadastro In- cedo a palavra ao Deputado Darcísio Perondi, do
formativo dos créditos não quitados de órgãos e en- PMDB, que irá falar a favor.
tidades federais, e dá outras providências; 1.321, Ausente S. Exª
que dispõe sobre o número de cargos de Natureza Com a palavra o ilustre Deputado Inácio Arru-
Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessora- da.
mento Superiores e de Funções Gratificadas exis
tentes nos órgãos da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras provi-
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Obri- sitivo do projeto apresentado pelo Executivo e da
gado pela colaboração. proposta apresentada pelo Relator. Procurou-se ad-

Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Ma- jetivar de neoliberaJ e fazer-se uma afirmação gené-
deira, para encaminhar a favor. rica. Na verdade, o que se está introduzindo, do

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. ponto de vista daquele contribuinte da Previdência
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. geral que é atendido pelo INSS, é o conceito de tem-
Deputados, tive oportunidade de participar com certa po de contribuição. Ora, esse conceito, conforme já
intensidade de todo o processo de debate deste pro- foi ...
jeto de reforma da Previdência. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta

Portanto, pude ouvir durante alguns meses os Presidência suspende a sessão até que seja resta-
argumentos contra a favor desta reforma. Hoje mes- belecido o fornecimento de energia elétrica ao pie-
mo, aqui neste plenário, ouvi as argumentações nário.
apresentadas contrariamente ao projeto, mas quais O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Está
procurei prestar atenção e me fixar, porque estou reabertura a sessão.
preocupado com uma discussão não politizada, não O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
ideologizada, mas que entre no mérito e no conteú- peço a palavra pela ordem.
do daquilo que se está apreciando. E ouvi aqui argu- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
mentos do seguinte teor: que a reforma da Previdên- V. Exª- a palavra. .
cia poderia seguir dois caminhos: o de aumentar a O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
receita ou de cortar benefícios ou conquistas sociais. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Ar-
E quem apresentou esse raciocínio, como se elas naldo Madeira teve seu discurso interrompido quan-
fossem excludentes, afirmava que o Governo esta- do faltavam três minutos e meio, não urn minuto e
va, em verdade, pretendendo cortar com esse proje- quatro segundos.
to benefícios ou conquistas sociais e a partir disso, O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu-
sem a exemplificação do concreto, passava para a tado Sérgio Carneiro, V. Exª não tem intimidade com
linha ideológica por tratar-se de um projeto de cunho o mercanismo. O que está registrado no relógio sig-
neoliberal. nifica: Microfone 1, mais 4 minutos.

Aliás, é impressionante corno esta adjetivação O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Agradeço a V.
vem sendo utilizada ad infinitum em todo o tipo de Exª o esclarecimento, porque estou esperando a
reuniões que acontecem nesta Casa. Hoje mesmo, oportunidade do aparte.
na apresentação do Presidente do Banco Central, ti- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com a
vemos a oportunidade de observar várias interven- palavra o Deputado Arnaldo Madeira, para concluir
ções em que se contra-argumentava com adjetivos a seu pronunciamento.
conclusão apresentada pelo Presidente do Banco O SR. ARNALDO MADEIRA - Agradeço a V.
Central. Isto foi algo que se verificou no debate da Exª, Deputado Sérgio Carneiro, a preocupação com
Previdência o tempo todo. o meu tempo.

Pergunta-me e indago ao Plenário: quais são Sr. Presidente, dizia que, do ponto de vista de
os prejuízos, do ponto de vista social, quais são os quem está no sistema geral, abrangido pelo INSS,
benefícios ou conquistas sociais que estão sendo houve um entendimento, inclusive com as centrais
perdidos? Em verdade, creio que uma parte ponde- sindicais - e participei das reuniões -, no sentido de
rável dos Deputados da Oposição perdeu a oportuni- que o conceito não mudava substancialmente em re-
dade de trazer do debate contribuições substantivas, lação à prática que é utilizada hoje. A grande modifi-
contribuições que permitissem... cação existente está no setor público, em que foram

O Sr. Sérgio Carneiro - V. Exª me concede colocadas algumas premissas, algumas exigências
um aparte? para efeito da aposentadoria.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Estou no meio do Por causa dessas questões que constam do
rociocínio; quando terminá-Io, poderei conceder o aparte projeto, é que, a pretexto de combater mudanças
com muito prazer. Embora V. Exª- sabia que o tempo nas conquistas sociais, defendem-se, ao fim e ao
desta intervenção é muito pequeno, procLrarei conceder cabo, privilégios que estão estabelecidos há muito
o aparte assim que terminar o meu raciocínio. tempo.

Perdeu-se uma oportunidade da discussão Todos sabemos que a forma local da vazão da-
substantiva, da discussão objetiva sobre cada dispo- queles 10% que ficam com 50% dos recursos da



ro.

O Sr. Sérgio Carneiro, - Nobre Deputado, dis
cordo de V. Exª quanto ao fato de que a oposição
não tenha propostas. V. Exª não está faltando com a
verdade, mas está lembrando da proposta que o
eminente Deputado Miro Teixeira fez no sentido de
que as reformas a serem enviadas neste semestre
deveriam ser lideradas pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, por meio de um amplo entendi
mento, uma espécie de pacto entre todas as forças
políticas deste País. E o Presidente, no exterior, dis
se à imprensa que aceitava a proposta. Aqui che
gando, tutelado por alguns de seus aliados, S. Exª
simplesmente esqueceu o que havia dito. Nós, do
PDT particulamente, gostaríamos de discutir uma re
forma previdenciária que levasse em conta a mu
dança do perfil do mercado de trabalho. O emprego
estável é um instrumento em extinção. Queremos
abserver a mão-de-obra do mercado informal, discu
tir a possibilidade da contribuição previdenciária do
autônomo, do profissional liberal e da microempresa.
Mas não é essa a reforma proposta pelo Governo e,
sim, apenas um simples ajuste de caixa. Apesar de
V. Exª insistir que se trata de um corte de privilégios,
no nosso entendimento é um corte nas conquistas
alcançadas pela sociedade brasileira na Constituinte
de 1988. Agradeço a V. Exªa aparte.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Seguramente,
o partido de V. Exª- apresentará emendas ao texto
desse projeto. Não disse, em momento algum, que
V. Exª ou o seu partido não tinha propostas. O que
afirmei - e repito - é que no processo de discussão,
infelizmente, não houve participação de parte da
Oposição, no sentido de discutir questões concretas
do projeto. O que vi, o tempo todo, principalmente
na Comissão e hoje neste plenário, foi a preocupa
ção constante com a obstrução, com o adiamento
das reuniões. V. Exª sabe que o prazo da Comissão
acabou no final de novembro, início de dezembro, e
ficou postergando a discussão, por questões regi-
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Previdência está exatamente na área das chamadas mentais. Então, percebemos ainda hoje que o deba-
aposentadorias especiais, dos regimes privilégiados te está sempre contaminado por essa preocupação
de Previdência, que o projeto procura liquidar.. com constantes adiamentos. Fosse o debate mais

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, objetivo, talvez pudéssemos ter chegado a um outro
falar que o projeto acaba com as conquistas sociais, tipo de conclusão. Infelizmente, o que se percebe
no meu modo de entender, é uma forma de se de- claramente é a não inclinação para o debate consti-
fender privilégios, que estes, sim, o substitutivo eli- tutivo, mas, sim, a politização do debate com o obje-
mina, pretende eliminar, embora não todos. tivo de não avançar na reforma da Previdência. Vi-

Tenho certeza de que teremos de voltar a este mos isso claramente nas reações que ocorreram e
debate após a promulgação, mas é um avanço em re- que estão registradas na imprensa, por ocasião dos
lação ao que está hoje escrito no texto constitucional. sucessivos entendimentos com as centrais sindicais.

Ouço, com prazer, o Deputado Sérgio Camei- Basta folhearmos os jornais da época em que havia
esse anúncio, para percebemos que havia uma rea
ção contrária a uma negociação, que a um determi
nado momento - pude acompanhá-Ia de perto - era
uma negociação que se dava em cima de pontos
muitos concretos, objetivando avançar uma linha
que não é o ideal de cada um, mas o processo de
negociação e de entendimento pressupõe que cada
um abra mão de alguma coisa para se construir um
todo que seja o mais amplo possível e que seja
aquele que revela o tipo de acordo que é possível
num determinado momento. Infelizmente não se
chegou a isso; e o que vemos mais uma vez é esse
discurso da generalidade, do neoliberalismo, do con
servadorismo.

Quero dizer, nobre Deputado Sérgio Carneiro,
que em relação as chamadas trabalho informal há
uma proposta do Governo que começa a ser debati
da imformalmente, que é a questão da discussão
das relações de trabalho.

Como se caminha para a reforma na área das
relações do Trabalho? Essa é uma questão que nos
deve preocupar, que nos deve ter como norte, tanto
neste debate quanto no seguinte, sobre as relações
do trabalho. Quando chegamos a uma situação em
que quase 60% da mão-de-obra está no mercado in
formai, alguma coisa está errada e deve ser objeto
de discussão. É exatamente essa alguma coisa erra
da que aqui, neste projeto, se corrige uma parte e,
na discussão seguinte - que o Governo está propon
do à sociedade e aos partidos que se espera conti
nuar -, que é a questão das relações do trabalho.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-o
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputa
dos, lamento que estejamos aqui discutindo a refor
ma da Previdência com exatamente vinte Deputados
em plenário.



Estou tentando atender ao apelo do Deputado
Arnaldo Madeira, fraterno amigo e por quem tenho o
maior respeito, que se referiu à possibilidade do en
tendimento. Mesa onde se encontra o Relator, para
dizer da tribuna se apóia o destaque da votação em
separado ou não; para dizer se apóia a tendência de
aprofundamento dessa discussão?

De que prazos estamos falando? Estados fa
lando de uma mansagem que chegou à Casa em fe
vereiro do ano passado, sem que a Comissão Espe
cial tenha sido instalada, ficando meses e meses es
perando o quê? Não temos Mesa, não temos maio
ria nem força numérica nesta Casa para alterar o
curso dos acontecimentos, e ficamos a observar a
ausência de disposição política de colocar antecipa
damente em debete a Previdência Social, de esco
motear o debate que poderia ter sido travado em
plenário e não o foi. E agora, na primeira sessão de
discussão, vêm nos dizer que nós, da Oposição,
queremos obstruir. Mas não fomos nós que deixa
mos de instalar a Comissão - este projeto está aqui
desde fevereiro -, foram as forças majoritárias, os
partidos que apóiam o Governo. Nós queremos dis
cutir a Previdência Pública e o seu fortalecimento.

Percebo no projeto o enfraquecimento da Pre
vidência Pública. Há alguns dispositivos, e citarei
dois deles: a ausência absoluta do critério para rea
juste dos tetos das aposentadorias depois da fixação
da emenda constitucional pelo texto, e a possibilida
de de se levar a arrecadação do Cofins do fatura
mento para a receita. Está criada a alternativa. Mas,
que receita? Envolv~e aí a receita financeira ou é
exclusivamente a receita operacional? E por que ti-.
rar do faturamento, que é muito mais, para se jogar
na receita, que é muito menos? Faz-se uma reforma
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Pedi a palavra como Líder para que fique regis- para aumentar a arrecadação da Previdência com o
Irado nos Anais que isso ocorreu no primeiro dia de fim de fortalecê-Ia e se tiram receitas? Mas, quando
discussão da reforma da Previdência Social e, tal- poderemos discutir isso aqui? Quando tivemos opor-
vez, o último dia - porque provalmente amanhã ha- tunidade para tal?
verá um requerimento para o encerramento da dis- Vicentinho, que havia atendido de boa-fé ao
cussão para que se vote. chamado do Presidente da República para uma ne-

Este dia encerra-se, melancolicamente, com gociação e um debate, em entrevista coletiva, hoje,
vinte Deputados em plenário, e estão aqui discutindo declarou-se desiludido, pois nada do que foi col)1 ele
o direito de milhões de trabalhadores do setor priva- acertado foi cumprido. Uma nota da Central Unica
do e do setor público. dos Trabalhadores estava para sair, e não sei se já

Tenho, neste momento,alguns questionamen- saiu.
tos a fazer ao Relator Euler Ribeiro. No entanto, há Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui
uma impossibilidade material. S. Ex!! deve estar, se- debatendo. Vamos olhar a nossa volta. Vamos olhar
guramente, preparando-se para a votação do proje- para trás. Vamos olhar este plenário para ver onde
to, porque não está no plenário no momento da dis- está a maioria do Governo que quer debater, que
cussão da matéria. Como é que discutimos matéria quer ouvir o Oposição. Esse quadro melancólico não
tão relevante sem a presença do Relator? atinge apenas o direito de milhões de pessoas, mas

também a imagem do Poder Legislativo. Queremos
discutir. Queremos, queremos e queremos discutir e
lanço um repto às Lideranças do Governo para que
nos permitam discutir. Não de afogadilho, não no
açodamento, porque as Lideranças do Governo não
podem falar contra a obstrução democrática e regi
mental da Oposição, repito, porque não foi a Oposi
ção que impediu a instalação da Comissão Especial
e a tramitação em tempo habil da PEC nº- 33. O que
chega ao plenário não é nem de perto o que foi en
caminhado pelo Governo. ~ muito menos pior, mas,
de qualquer maneira, nocivo. Está-se lutando nese
momento muito mais para se quebrar tabus do que
para se reformar a Previdência Social.

Na Audiência Pública a Comissão Geral que
aqui se realizou, a unanimidade, da esquerda à di
reita, é que se estava diante de qualquer coisa, me
nos de um projeto de reforma da Previdência Social.
Até um senhor negou aparte a um Deputado dizen
dó que estava aqui para falar e quem não quisesse
ouvi-lo poderia virar as costas e sair do plenário.
Isso aconteceu neste plenário sem que houvesse
uma reação da Casa. E neste momento quero
saudar a presença masiça e majoritária dos par
tidos de Oposição, únicos maciços e majoritária
mente presentes a este plenário.

Lamento o volume de lugares vazios, que se
guramente poderíamos estar ocupados por aqueles
que denunciam que nós não queremos discutir a
Previdência.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
peço a palavra pela Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª a palavra para uma comunicação de lideran
ça, pelo PT.



Embora tenhamos avançado em al
guns pontos de importância para os traba
lhadores, relatório apresentado não con
templa todos os pontos negociados e retira
outros que já constavam de relatórios ante
riores com a concordância de todos os parti
cipantes.

Desde a leitura do relatório na Comis
são da Previdência ressaltamos a nossa dis
cordância do seu conteúdo por não repre
sentar o enorme esforço de negociação en
tre as Centrais, o Executivo e o Legislativo.

Hoje, na véspera de votação e primeiro
turno do relatório na Câmara, muitos pontos
que foram objeto de negociação continuam
não sendo contemplados. Chamamos a res
ponsabilidade do Governo e dos partidos
que o apóiam para o restabelecimento dos
pontos que foram resultados de entendimen
to para mantermos a credibilidade desse
processo fundamental para Muras negocia
ções.

Além disso, contraditoriamente aos
cortes efetuados nos direitos dos trabalha
dores, em especial dos servidores públicos,
joga-se para um futuro incerto e não sabido
a discussão do fim dos privilégios, repre
sentada pelo IPC dos Parlamentares.

A CUT conclama todos os trabalhado
res e a sociedade para as manifestações a
serem realizadas amanhã, dia 6 de março, a
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A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem quais são os fatos novos? Um fato novo está aqui: a
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. nota oficial da Central Única dos Trabalhadores, que
Parlamentares, ouvi ainda agora da minha amiga cansou de se sentar com o Governo para negociar e
Zulaiê Cobra a seguinte manifestação: Ela está chi- não viu sua credibilidade, sua boa-fé atendidas por
que hoje. Quer confessar de público, Zulaiê, que aqueles que diziam estar na mesa como negociado-
toda as vezes que me virem neste plenário bem ves- res e porta-vozes do Governo.
tida é sinal de que meu coração está machucado. Esta nota da CUT, Sr. Presidente, que faço
Ele assim está por mais esse descaso do Governo questão de ler para o Plenário neste momento, para
Federal por uma das questõ.es mais importantes, mostrar como a sociedade civil; que se dispôs a ne-
que atinge os mortos, os vivos e os que ainda virão. gociar, agora vê que seus esforços foram em vão

A reforma da Previdência não poderia, Sr. Pre- para tratar com seriedade a proposta de reforma da
sidente, srªs e Srs. Parlamentares, estar sendo mal previdência. A nota diz o seguinte:
discutida hoje no plenário desta Casa. Foi suspensa liA CUT sempre reivindicou a participa-
a Comissão Especial quando lá começavam as dis- ção os fóruns de discussão e decisão onde
cussões que poderiam, quem sabe, alertar a maciça estivessem em jogo os direitos dos trabalha-
maioria do povo brasileiro para o fato de que para dores, e exatamente por isso valorizamos o
além dos chamados privilégios, que deveriam ser processo de negociação de que paritcipa-
cortados, na realidade estava-se tirando os mais co-
mezinhos direitos dos trabalhadores brasileiros. mos, considerando-o um avanço do ponto

de vista da democracia.
O importante, numa reforma da Previdência,

não pode ser apenas cortar os privilégios; isto é im
portante sim se se quer, como proposto pelo Partido
dos Trabalhadores, a adoção de um regime básico
universal, igual para todos, que possa minimamente
diminuir as profundas desigualdades do nosso povo.
Mas esta reforma da Previdência foi transformada,
como disse meu companheiro de bancada Eduardo
Jorge, num verdadeiro Frankenstein por obra e gra
ça do Relator Euler Ribeiro. Esta reforma mais pare
ce a viúva Porcina, a que foi sem nunca ter sido; e
seria isso não fosse o que traz de perverso no seu
bojo, que é exatamente o fim dos direitos dos traba
lhadores.

Eu tenho certeza de que muitos daqueles que
hoje estão empolgados diante da possibilidade do
fim dos privilégios dos Parlamentares, a favor do
qual também nos posicionamos, vai descobrir, com
o coração sofrido e doído, lá na frente, que ele aca
bou com sua própria aposentadoria e com a possibi
lidade de seus filhos, que já ingressaram no merca
do de trabalho, poder um dia usufruir da aposenta
doria.

E não e só a ausência de debate nesta Casa,
mais do que isso: fatos vão-se avolumando, vão
acontecendo, e onde está o Relator? Onde estão os
Líderes do Governo para discutir conosco? Onde
está a abertura das galerias ao povo, para que aqui
e de fato se fizesse a discussão de um assunto de
tamanha magnitude? Todos chegaremos a ser ve
lhos, Sr. Presidente. Tenho certeza de que aqueles
que hoje estão apoiando esta reforma da maneira
como vem sendo conduzida, vão se arrepender. E
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partir das 10 horas, na Esplanada dos Minis- ambiental no currículo dos estabelecimentos de en-
térios e na rampa do Congresso Nacional, sino fundamental e médio e de educação infantil.
com concentração no Circo Gran Circular, Projeto de lei que exige a manutenção da es-
com o objetivo de pressionarmos e conquis- crita contábil pelas entidades sem fins lucrativos.
tarmos nossas reivindicações. Projeto de lei que dispõe sobre prazo de utiliza-

Sr. Presidente, foi tornada pública, em vários ~o de livros didáticos ~s estabeleci~e~tos de .en-
momentos desse processo, a discordância do Parti- smo fundamenta! e médiO das redes publica e pnva-
do dos Trabalhadores em relação à negociação que da em to~o o Pais: . o
estava sendo realizada entre a CUT e o Governo. Projeto de lei que altera a Lell1!'!- 7.357, de 2 de
Em que pese a nossa discordância - o título é A setembro d~ 198!" que dispõe sobre o cheque e dá
CUT diz não ao relatório da Previdência - este do- outras providênCias, estabelecendo normas para o
cumento mostra a pouca seriedade, a p~uca res- pagamento do cheque suficiente provisão de fundos.
ponsabilidade com que o Governo deste País trata DUILlO PISAN.E~CHI E OUTROS.- 'proposta
não só os trabalhadores, como todos: os mortos, os de emenda à ConstitUição que altera o mCISO IX do
vivos e os que virão. (Palmas.) art. 170 e § 2º- do art. 176.

Proposta de emenda à Constituição que altera
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - o § 2º- do art. 25.
Apresentaçao de proposições Proposta de emenda à Constituição que altera
Os Senhores Deputados que tenham proposi- o inciso XI do art. 21.

ções apresentar poderão fazê-Io. Proposta de emenda à Constituição que altera
APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHa- o § 1º- do art. 177.

RES: RICARDO GOMYDE - Requerimento ao Pre-
GONZAG~ :AT~IOTA - Requerimento de in- sidente da Câmara dos Deputados e retirada do Pro-

formações ao Mlnlsténo da Fazenda sobre a cobran- jeto de Lei nº- 1.317, de 1995 que revoga o art. 57
ça do Imposto Territorial Rural...., ITR - do exercício da Lei nº- 8.672, de 6 de julh~ de 1993, que institui
de 1995, no Estado de Pernambuco. . . normas gerais sobre desportos, e dá outras provi-

JOS~ CARLOS LACERDA - Projeto de lei que dências, de autoria do requerente.
dispõe sobre a instituição do vale-remédio, e dá ou- JOS~ FRITSCH - Requerimento de informaçõ-
tras providências. es ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e

PAULO GOUV~A -Indicação ao Poder Execu- da Reforma Agrária a respeito do Programa Nacio-
tivo, por intermédio do Ministério da Educação·e do nal de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRO-
Desporto, de orientação às universidades federais NAF - na execução de 1995/96.
no sentido de que seja adotado o regime de data GERVASIO OLIVEIRA - Projeto de lei que dis-
única para a realização dos exames ~estibular~. põe sobre o registro e a fiscalização de alimentos

FERNANDO ZUPPO - Requenmento de Infor- processados de origem animal.
mações ao Minis~ério da Fazenda sobre a Iiber~ção VALDEMAR COSTA NETO- Requerimento de
d~ recursos destinados aos programas de apOIO à informações ao Ministério de Minas e Energia sobre
cnança e ao adolescente. compra de imóveis pela Petrobras.

MALULY NETTO - Requerimento de informa- _
ções ao Ministério da Previdência e Assistência 80- .AGNALDO TI~ÓTEO E 00ELMO LEAO - Re-
cial sobre a aplicação de verbas por parte do SESC quenmento ao PreSidente da Câmara dos Deputa-
e do SENAC. dos de convocação de sess~o solene em homen~-

JOÃO COSER - Projeto de decreto legislativo gem póstuma ao grupo mUSicai Mamonas Assassl-
que susta a aplicação da Instrução Normativa nº- 59, nas.
de 19 de dezembro de 1995, da Secretaria da Re- MARISA SERRANO - Requerimento de infor-
ceita Federal. mações ao Ministério da Educação e do Desporto

MENDONÇA FILHO - Projeto de lei que altera sobre Estados e Municípios que, por motivo de débi-
a Lei nº- 8.906, de 4 de julho de 1994 que dispõe so- to com a União, tenham deixado de receber recur-
bre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advoga- sos para o desenvolvimento e para a manutenção
dos do Brasil - OAB - e dá outras providências. do ensino em 1994 e 1995.

NEWTON CARDOSO - Indicação ao Poder LEONEL PAVAN - Requerimento de informa-
Executivo, por intermédio do Ministério da Educação ções ao Ministério da Educação e do Desporto sobre
e do Desporto, de introdução do ensino de educação liberação de recursos financeiros para o Centro de
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Atenção Integral à Criança - CAIC, de Balneário
Camboriú, Estado de Santa Catarina.

FEU ROSA E OUTROS - Proposta de emenda
a à Constituição que altera o art. 60 das Disposições
Constitucionais Transitórias.

ROMEL ANíZIO - Projeto de lei que altera o
art. 75 da Lei nQ. 9.100, de 29 de setembro de 1995,
que estabelece normas para a realização das eleiçõ
es municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras
providências.

WELlNTON FAGUNDES - Projeto de lei que
acrescenta parágrafos ao art. 24 da Lei n9. 7.087, de
1982, que dispõe sobre o Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC.

JOSÉ CHAVES - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de apensação do Projeto
de Lei n9. 1.330, de 1995, ao Projeto de Lei nQ. 505,
de 1991.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de apensação do Projeto de Lei n9.1.316,
de 1995, ao Projeto de Lei nQ. 505, de 1991.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de apensação do Projeto de Lei n9. 727,
de 1995, ao Projeto de Lei n9. 505, de 1991.

WIGBERTO TARTUCE E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dá nova redação ao §
49. do art. 57.

EXPEDITO JÚNIOR - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério dos Trans
portes, de adoção de medidas relativas à restaura
ção da BR-364.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerra a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) 

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Roh
nelt - Bloco - PSC; Luciano Castro - PSDB; Luis
Barbosa - Bloco - PPB; Moises Upnik - Bloco 
PTB; Robério Araújo - Bloco - PPB; Salomão
Cruz- PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capi
beribe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Val
denor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Elcione Barbalho 
Bloco - PMDB; Gerson Peres - Bloco - PPB; Gio
vanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco 
PTB; José Priante - Bloco - PMDB; Olávio Rocha 
PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - Bloco 
PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro
Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB;
Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB; Arthur Virgílio 
PSDB; Atila Uns - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - Blo
co - PMDB; João Thomé Mestrinho - Bloco 
PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Avelino
Bloco- PPB.

RondOnia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PSDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior 
Bloco - PPB; Silvernani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Chicão Brígido 
Bloco - PMDB; João Maia - Bloco - PFL; Mauri Sér
gio - Bloco - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco 
PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins
Antônio Jorge - Bloco - PPB; Darci Coelho 

Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Freire
Júnior - Bloco - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB;
Osvaldo Reis. - Bloco - PPB; Paulo Mourão 
PSDB; Udson Bandeira - Bloco - PMDB.

MaranhAo
César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Sil

va - Bloco - PPB; Domingos Dutra - PT; Eliseu
Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José
Carlos Sabóia - PSB; Magno Bacelar - Bloco - PFL;
Mauro Fecury - Bloco - PFL; Pedro Novais - Bloco
- PMDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Ro
cha - PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião
Madeira - PSDB.

Ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh

mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco 
PPB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota 
Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Unha
res - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas



DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHO
RES:

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - PPB.

Pará

Benedito Guimarães - Bloco - PPB; Nicias Ri
beiro - PSDB.

Pernambuco

Roberto Magalhaes - Bloco - PFL; Vicente An
dré Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; Márcia
Marinho - PSDB.

Rondônia

IIdemar Kussler - PSDB; Oscar Andrade - Blo
co- PMDB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - PSB;
Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simoes 
Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernan
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Blo
co - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; João Almei
da - Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; José Car
los Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco 
PFL; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Braga - Blo
co - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Cas
tro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - Bloco - PPB;
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco 
PMDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana 
Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - Bloco - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Simara
Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Junior - PSB; Ursi
cino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Bloco
- PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL.
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Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Fonseca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andradé - Bloco - Marcelo Deda - PT; Wilson Cunha - Bloco - PFL.
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim -
Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL;
Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vi
cente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piau(

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhaes
Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco
- PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; Heraclito For
tes - Bloco - PFL; 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 
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire
Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paralba

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

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa 
PT; João Colaço - PSB; José Chaves - PSDB; José
Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Blo
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo Coelho - Bloco
- PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Roberto Fontes
- Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB;
Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco 
PPB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

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

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
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Bahia

Jonival Lucas - Bloco - PFL; Severiano Alves
-PDT.

Rio de Janeiro

Laura Carneiro - Bloco - PFL.

São Paulo

Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Marcelo Bar
bieri - Bloco - PMDB; Ricardo Izar - Bloco - PPB;
Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wagner Salustiano
- Bloco - PPB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT.

Goiás

Barbosa Neto - Bloco - PMDB; Maria Valadão
- Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - Bloco - PTB.

santa Catarina

Paulo Bauer - Bloco - PFL.

Rio Grande do Sul

José Fortunati - PT; Miguel Rossetto - PT; Wil
son Branco - Bloco - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encer
ro a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira,
dia 6, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Art. 202, elc os arts. 191 e 52, § ~, do

Regimento Interno)

Discussao

1
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N~ 33-C, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constifuição n9. 33-B, de 1995,
que modificao sistema de previdênciasocial, estabele
ce normas de transição edáoutras providências; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, pela admissibilidade, com emendas, nos ter
mos do parecer reformulado, com complementação de
voto do Relator. (Relator: Sr. Rodrigues Palma), contra
os votos 'dos Sm. Gilvan Freire, José Luiz Clerot,
Adylson Motta, José Genoíno, Paulo Delgado, MiroTei
xeira, Milton Temer, Euripedes Miranda e, em separa
do, dos Srs. Nilson Gibson, Aldo Arantes, Marcelo
Déda, Alexandre Cardôso, Matheus Schmidt, Hélio Bi":'
cudo, Magno Bacefar, Coriolano Sales e Jarbas Lima
Os Srs. Prisco Viana, Gerson Peres, Ivandro Cunha
Lima, Adylson Motta e Marconi Perillo apresentaram de
clarações de voto. Parecer do Relator designado pela
Mesa, em sLbstituição àCom~ Especial, pela apro
vação, com SLbstibJivo. (Relator: Sr. Euler Ribeiro). .

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE EMENDAS

.OU RECURSOS
I - Emendas

11 - Recursos

1. CONTRA APR'ECIAÇAO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO-ART. 24, n"p.RAZO PARA APRESEN
TAÇÃO DE RECUR'SO: ART. 58, § 1~
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3!l
combinado com Art. 132, § 2Jl.

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:

PROJETOS DE LEI:

N2 1.888-EJ91 (BETH AZIZE) - Slbstitutivo do Senado
ao PL rfl1.888-D, de 1991, que "regulamenta o
parágrafo 32 do artigo 226daConstituição Feqeral".

PRAZO -42 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 7-3-96
N2 2.865-0'92 (poDER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a

concessãodepensão especia/à;vítimasdoa:idente.
nuclear ocorrido em Goiãlia, Estajo de Goi~.

PRAZO - 22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2 4.804-C/94 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABA

LHO) - Cria cargos na Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho daVigésima Quarta Região
e dá outras providências

PRAZO - 22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96 .
N9- 3.729-C/93 (JACKSON PEREIRA) - Altera o aft 1~

da Lei n9. 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que
"dispõe sobre a concessão do beneficio de segu
ro-desemprego a pescadores artesanais durante
os períodos de defeso.~ .

PRAZO - 22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
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Nº- 4:.545-B/94 (1BRAHIM ABI-ACKEL) - Autoriza a re
versão ao Município de Sik> Pedro dos Ferros,
Estado de Minas Gerais, do terreno que menciona

PRAZO - 2º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96 ,
N2.131-B/95 (MARIA LAURA ,e MARTA SUPLlCy)

Dispõe sobre a indenização à concubina, no caso
de acidente do trabalho do companheiro.

PRAZO - 2º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2.141-B/95 (JOSÉ COIMBRA)-Obriga a impressão,

nas bulas dos medicamentos que especifica, de
advertência aos fumantes sobre os riscos do ta
bagismo em relação a determinadas patologias.

PRAZO - 2º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96

N2.177-B/95 (CORAUCI SOBRINHO) - Altera o art. ~
da Lei nQ. 8.051, de 30 de novembro de 1992, que
"dispõe sobre a utilização de cadãver não recla
mado para fins de estudos ou pesquisas científi
cas e dã outras providências."

PRAZO - 2º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2. 382-C/91 (RITA CAMATA) - Dispõe sobre o acesso

da mulher ao mercado de trabalho e determina
outras providências. '

PRAZO -12. DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
N2. 4.205-C/93 (UBIRATAN AGUIAR) - Altera o arl 5!l

da Lei nº- 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que
"restabelece princípios da Lei nº- 7.505, de 2 de
julho de 1986, que "institui o Programa Nacional
de Apoio à Cultura - PRONAC, e dã outras provi
dências".

PRAZO -12. DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº-139-A/95 (COMISSÃO DE Cn~NCIA E TECNOL'o.
GIA, COMUNICAÇÃO E INFO,RMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rãdio e TV Umbu Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande
do Sul.

PRAZO -2º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
Nº-147-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova permissão d~ Empresa
São Borjense da Comunicação Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em frequê'ncia

modulada, nacidade de São Sorja, Estado do Rio
Grande do Sul..

PRAZO - 22. DIA: 6-3-96'
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N!! 148-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTiCA) ....Apro-'
va o ato que renova a autorização da outorga
deferida à Fundação Roquete Pinto para explorár:
serviço de radiodifusão de sons e imagens '(té/e-:"
visão), com fins exclusivamente educativos, ,na
cidade de São Luis, Estado do Maranhão.

PRAZO - 2º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2 162-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E 'TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)- Apro
va o ato que renova a concessão outortada à,
Rãdio Globo Ltda. para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

PRAZO - 2º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
~163-Al95 (COMISSÃO DE CI~NClA ETECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova apermissão outorgada à Rooio Difusora
Talbaté Ltda para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência moduada, na cidade de Pin
darnonhangaba, Estado de São Paulo.

PRAZO -29- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
~ 171-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLo-

.. GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apro
va o ato que renova a concessão outorgada à
Rãdio TV do Amazonas S.A. para explorarserviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

PRAZO - 29- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2 176-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)-Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rooio
Jornal do Amambaí Ltda para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul.

PRAZO -22. DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
~ 177-A/95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apro
va o ato que renova a concessão da Rádio
Barretos Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onde média, na cidade de Barre
tos, Estado de São Paulo.

PRAZO - 22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
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N2189-AJ95 (COMISSÃO DE ciêNCIA E TECNOLO
GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA)- Apro
va o ato que renova a concessão outorgada à
empresa Rádio Vale do Salgado Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Lavras da Mangabeira, Estado
do Ceará.

PRAZO -22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N2191·AJ95 (COMISSÃO DE ciêNCIA E TECNOLO

GIA COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apro
va ~ ato que renova a concessão da Rádio
Arapongas SIA. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Ara
pongas, Estado do Paraná.

PRAZO - 22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N9. 192-A/95 (COMISSÃO DE CIêNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTlCA)-Aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Sociedade
Difusora"AVoz de Bagé" Ltda paraexplorarserviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO -22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N9.193-AJ95 (COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apro
va o ato que renova apermissão outorgada à Túlio
Fontoura & Cia. Uda. atualmente den0minada
empresa Jornalística Diário da Manhã Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO - 22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N9.195-AJ95 (COMISSÃO DE-CiêNCIA E TECNOLO

GIA COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apro
va ~ ato que renova a concessão da Rádio
Educação Rural Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

PRAZO - 22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
N9.197·AJ95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLO

GIA, COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA) - Apro
va o ato que renova a concessão outorgada à TV
Globo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRAZO - 22 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 11-3-96
Nº-198-A/95·(CQMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLO
GIA, COMUNICP;~~~ÃO E INFORMÁTICA)- Aprova o

ato que renova a concessão outorgada à TV Globo de
São Paulo Ltda. para explorar serviço de Radiodifusão
de sons e imagens (televiSão), na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
PRAZO -12 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96

2. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIpADE .
-ART. 164,§ 12, (SUJEITOSA DELlBERAÇAO DO
PLENÁRIO, APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TER
MOS DO ART. 164, § 2Q E § SQ) PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 164, § 2º-

PROJETOS DE LEI:
Nº-1.508l96 (GERVÁSIO OLIVEIRA) - Autoriza o Po
der Executivo acriar a Escola Agropecuária Fedl~ de
Mazagão, no Estado do Amapá.
PRAZO -12 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96

Obs.: Em face da provação do Projeto de Lei rP- 259/95:

.Nº- 1.024/95 (GILNEY VIANA) - Altera o parágrafo
primeiro do artigo 52 do Código de Defesa do
Consumidor.

PRAZO -12 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
Nº-1.226/95 (HERMES PARCIANELLO) - Altera a Lei

nº-8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe
sobre a protp,~o do consumidor, e dá outras
providências" ea Lei nº- 4.591 ,de 16dedezembro
de 1964, que "dispõe sobre o condomínio em
edificações e as incorporações imobiliárias, nos
dispositivos que menciona".

PRAZO -1º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
Nº- 1.371/95 (ARMANDO ABfLJO) - Dá nova redação

ao parágrafo primeiro do artigo 52 da Lei r')!1. 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a
proteção ao consumidor, e dá outras providên
cias".

PRAZO -12 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
Nº-1.395/95 (TETÉ BEZERRA) - Modifica o parágrafo

primeiro do artigo 52 da Lei r')!1. 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteçã.f)
do consumidor, e dá outras providências".

PRAZO -12 DIA: 6-3-96
ÚLTIMO DIA: 12-3-96
Nº-1.418196 (OSVALDO BIOLCHI) - Modifica o artigo

52., parágrafo primeiro, da Lei nº- 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção
do consumidor, e dá outras providências".

PRAZO ..:..1º- DIA: 6-3-96
ÚLTIMO nDJ).~ 12-3-96
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Nº- 1.452196 (VALDJR COLArrO) -Altera a Lei rfJ. 18 2L feirá 1"5:00 Femando Ferro
8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe 15:25 Paulo Bomhausen
sobre a proteção do consumidor, e dá outras 15:50 Marconi Perillo
providências". 16:15 Domingos Dutra

PRAZO -12 DIA: 6-3-96 16:40 Lidia Quinan
ÚLTIMO DIA: 12-3-96 17:05 Osmir Lima

17:30 Nilson Gibson
17:55 Roberto Valadão

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 18:20 Pedro Wilson
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERloDO DE 19 3Lfeira 15:00 Adylson Motta

- Março de 1996 - 15:25 Jofran Frejat

20 4L feira 15:00 Fausto MarteJlo

Data Dia da Semana Hora Nome 15:25 Félix Mendonça

6 4ª-feira 15:00 Valdir Colatto 21 SLfeira 15:00 Saraiva Felipe
15:25 Adão Pretto 15:25 Darcísio Perondi

7 5ª-feira 15:00 Elias AbraMo
15:25 Freire Júnior 22 6Lfeira 10:00 Francisco Rodrigues

10:25 Feu Rosa
8 6ª-feira 10:00 Itamar Serpa 10:50 Elton Rohnelt

10:25 Sérgio Cameiro 11:15 Inácio Arruda
10:50 Paulo Paim 11 :40 Wigberto Tartuce
11 :15 Hugo Lagranha 12:05 Severino Cavalcanti
11:40 Milton Mendes 12:30 Welson Gasparini
12:05 Jaime Martins 12:55 Luiz Femando
12:30 Haroldo Lima 13:20 Elias Murad
12:55 Gonzaga Mota
13:20 Beto Lelis , 25 2Lfeira 15:00 José Aldemir

11 2ª-feira 15:00 Maria Valadão
15:25 Severiano Alves
15:50 Rivaldo Macari

15:25 Luciano Castro 16:15 Zaire Rezende
15:50 Sebastião Madeira, 16:40 Alzira Ewerton16:15 Magno Bacelar 17:05 Benedito Domingos
16:40 Nelson Marchezan 17:30 Régis de Oliveira
17:05 Augusto Viveiros 17:55
17:30 Humberto Costa 18:20 Agnaldo Timóteo
17:55 Nair Xavier Lobo
18:20 Nícias Ribeiro 26 3Lfeira 15:00 Marta Suplicy

12 3Lfeira 15:00 João Leão 15:25 Amon Bezerra

15:25 Roberto Fontes 27 4Lfeira 15:00 Firmo de Castro
13 4ª-feira 15:00 Femando Lyra 15:25 José Machado

15:25 Wolney Queiroz 28 5ª-feira 15:00 Darci Coelho
14 5ª-feira 15:00 Saulo Queiroz 15:25 Carlos Alberto

15:25 André PuccineJli

15 6ª-feira 10:00 Bonifácio de Andrada 29 6Lfeira 10:00 Adhemar de B. Filho
10:25 Ursicino Queiroz 10:25 Laprovita Vieira
10:50 Coriolano Sales 10:50 Chico Vigilante
11:15 Augusto Carvalho 11:15 Adelson Salvador
11:40 Padre Roque 11:40 Euripedes Miranda
12:05 Marisa Serrano 12:05 Serafim Venzon
12:30 Eliseu Padilha 12:30 Fetler Júnior
12:55 Gonzaga Patriota 12:55 Jarbas Lima
13:20 Socorro Gomes 13:20 Carlos Airton
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
Comissões Temporárias:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nº- 41-A/91 - Criaçlio de Municípios

Salas 131 C/135C - Anexo 11

PAUTA Nº-1/96

Discussao e votaçlio do Parecer do Relator,
Deputado AntOnio Geraldo

Horário: 14h30min
Local: Plenário 15, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nº-175-Al95 - Reforma Tributária

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDI~NCIA PÚBLICA

Horário: 10h
Local: Plenário 14, Anexo 11
Convidado:
Prof. Femando Rezende - Presidente do Insti

tuto de Pesquisa Aplicada -IPEA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC Nº- 233-Al95 - Educaçlio

Salas 131 C/135C - Anexo II

PAUTA Nº-10196

Debate sobre as Emendas apresentadas na
Comisslio

Horário: 14h
Local: Plenário 14, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
Recursos Hídricos

Salas 131 C/135C - Anexo 11

ORDEM DQ DIA DAS COMISSOES
Comissões Temporárias:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nº-41-A/91 -Criaçlio de Municípios

Salas 131 C/135C - Anexo 11

PAUTA Nº-1196

Discussao e votaçlio do Parecer do Relator,
Deputado AntOnio Geraldo

Horário: 14h30min
Local: Plenário 15, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nº-175-Al95 - Reforma Tributária

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDI~NCIA PÚBLICA

Horário: 10h
Local: Plenário 14, Anexo ((
Convidado:
Prof. Fernando Rezende - Presidente do Insti

tuto de Pesquisa Aplicada -IPEA

COMISSÃO ESPECIAL
PEC Nº- 233-Al95 - Educaçlio

Salas 131 C/135C - Anexo 11

PAUTA Nº-10/96

Debate sobre as Emendas apresentadas na
Comissao

Horário: 14h
Local: Plenário 14, Anexo ((

COMISSÃO ESPECIAL
Recursos Hídricos

Salas 131C/135C - Anexo ((

PAUTA Nº-1196

Assuntos Internos
Horário: 14h30min
Local: Plenário 12, Anexo 11

COMISSÃO EXTERNA
Demarcaçao Terras Indígenas

Salas 131C/135C - Anexo 11

PAUTA Nº-1196

Assuntos Internos
Horário: 14h30min
Local: Plenário 16, Anexo 11

(Encerra-se a Sessão às 19 horas.)

ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no

uso das atribuições que lhe confere o art. 1º-, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item 11, da Lei nº- 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a FÁBIO ROGÉRIO NÓBREGA RIBEIRO,
ponto nº- 11.698, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Quar
to Secretário.

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º-, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho de



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa ~ 205, de 28 de junho de
1990, e o art 6º- da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
art. 99-, parágrafo único, da Lei nQ 8.112, de 1990,
combinado com o art 13 da Resolução nQ 21, de 4
de novembro de 1992, MANOEL ARAÚJO FER
NANDES, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Técnica Le
gislativa, Padrão 45, ponto ~ 1.820, para exercer, a
partir de 16 de fevereiro do corrente ano, na Comis
são de Relações Exteriores, da Coordenação de Co
missões Permanentes, do Departamento de Comis
sões, a função comissionada de Secretário de Co
missão FC-7, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformada pelo art 1Q do Ato da
Mesa ~ 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso ds atribuições que lhe confere o art 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 22 de no
vembro de 1995, publicado no Diário do Congres
so Nacional de 23 subseqüente, que nomeou
FRANCISCO DA SILVA CARDOZO para exercer, no
Gabinete do Líder do Governo, o cargo de Assessor
Técnico,CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.
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1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo com o nete, CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara
ar;t. 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nQ 8.112, de dos Deputados, criado pelo art. 1Q do Ato da Mesa
11 de dezembro de 1990, ANDREA MAURA VER- nQ 10, de 29 de março de 1995.
SIANI MIRANDA, ocupante de cargo da Categoria Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. -
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni- Luís Eduardo, Presidente.
ca Legislativa, Padrão 45, ponto nQ 4.190, da função
comissionada de Secretário de Comissão, FC-7, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia na Comissão de Relações Exteriores, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões, a partir de 16 de feverei
ro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa ~ 205, de 28 de junho de
1990, e o art.6º- da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art 99-, item 11,
da Lei nQ 8.112, citada, FÁBIO ROG~RIO NÓBRE
GA RIBEIRO para exercer, no Gabinete do Quarto

.Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, criado pelo art. 1Q do Ato da Mesa
nQ 10, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa ~ 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art 38 da Lei ~
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
FRANCISCO DA SILVA CARDOZO, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atJibuição Agente de Serviços Legislativos, Padrão
30, ponto nQ 4.833, 1R substituto do Chefe de Gabi
nete, FC-8, no Gabinete do Líder .do Govemo, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 27 de ja
neiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa ~ 205, de 28 de junho de
1990, e o art.6º- da Lei ~ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art 99-, item 11,
da Lei ~ 8.112, citada, VOLMAR RENÊ ALVES
DORNELLES para exercer, no Gabinete do Quarto
Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabi-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art 1R, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art 38 da Lei ~
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
RUTH DE OLIVEIRA LOPES, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto ~ 4.208,



Ciência

EVASÃO DE PESQUISADORES PREOCUPA
MINISTRO

Segundo Israel Vargas, da Ciência e Tecnologia,
o receio de perdero direito à aposentadoria

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso (( do art. 1Q do Ato da Mesa
nQ 205, de 1990, resolve, credenciar o Senhor ED
SON DE JESUS JINKINGS como representante da
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Em
presas de Crédito/CONTEC.

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. 
Deputado Wilson Campos, Primeiro Secretário.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N~ 1.376, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 2Q da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2Q e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnolo
gia, através do gabinete da Presidência da Repúbli
ca, o seguinte Pedido de Informações.

É recorrente, nos últimos anos, o noticiário so
bre a incapacidade de nossas instituições oficiais de
Ciência e Tecnologia de estimularem e de manterem
de modo estável o corpo de pesquisadores e cientis-
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1ª sLbstituta do Secretário de Comissão, FC-7, do De- tas que o país forma, via de regra, com significativo
partamento de Comissões, em seus impedimentos, no custo.
período de 5 a 15 de fevereiro do corrente ano. Em matéria intitulada Evasão de pesquisado-

Câmara dos Deputados, 5 de março' de 1996. - res preocupa Ministro, no dia 13-2-96, pág. A15, o
Luís Eduardo, Presidente. jornal O Estado de S. Paulo (ver cópia anexa) noti-

PORTARIAS cia que, especialmente a instabilidade e intraqüilida
de produzidas entre pesquisadores e cientistas pe-

PORTARIA N~3/96 las propostas de supressão de direitos previdênciá-
O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa- rios e de privatização da previdência, em conjunto

dos, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno, com o achatamento salarial que vem se registrando,
combinado com o inciso (( do art. 1Q do Ato da Mesa estão conduzindo a uma verdadeira corrida desses
nQ 205, de 1990, resolve, credenciar o Senhor CAR- profissionais em direção à aposentadoria, desfalcan-
LOS ALBERTO MACEDO CIDADE como repre- do dramaticamente os institutos de pesquisa.
sentante da Confederação Nacional da Indústria Em face do exposto, julgo necessário os se-
CNI. guintes esclarecimentos, relativos ao período de

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. 1990 até a presente data:
- Deputado Wilson Campos, Primeiro Secretário. 1) especificação do número de funcionários

PORTARIA N~4/96 que se aposentaram, anualmente, em cada um dos
institutos de pesquisa vinculados ao Ministério em

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, tela, agregados nos seguintes grupos: doutores,
de ocordo com o art. 259 do Regimento Interno, combi- mestres e os apenas com simples graduação no en-
nado com o inciso (( do art.1Q do Ato da Mesa ~ 205, sino superior;
de 1990, resolve, credenciar o Senhor MILTON RI- 2) indicar o número de aposentadorias que se
QUELME DE MACEDO como representante da Conte- verificaram no ano em curso, discriminaçlo por mês,
deração Nacional 00 Ministério PúblicoICONAMP. nos termos solicitados no item 1;

Câmara dos Deputados, 5 de março de 1996. - 3) discriminar, por instituição, as nomeações
Deputado Wilson Campos, Primeiro Secretário. e/ou admissões, bem como as despedidas, os pedi-

PORTARIA N~ 5/96 dos de exoneração e/ou demissão que se verifica
ram, por ano, no período, agrupados segundo o soli
citado no item 1;

4) explicitar os reajustes e os aumentos sala
ria! ;, com respectivo período de vigência, que se ve
rificaram em cada instituição, por categoria, no pe-
ríodo solicitado; _

5) indicar, por instituto, o quadro atual de pes
quisadores e cientistas, ativos e inativos, agrupados
segundo o solicitado no item 1;

6) especificar, por instituição e segundo a agre
gação solicitada no item 1, o piso salarial e o salário
de final de carreira.

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ivan Valente.

Terça-feira, 13 de fevereiro de 1996

Geral

O Estado de S. Paulo - A



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Depu
tado Ivan Valente dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas, ao Senhor Ministro da Ciência
e Tecnologia, informações sobre o quadro de
pesquisadores e cientistas, ativos e inativos, lo
tados nos órgãos e instituições vinculados ao Mi
nistério.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 27 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 5-3-96. - Ronaldo Perim, Primeiro
Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES Nº"1.3nI96

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência com base no art.

50, § 2º- da Constituição Federal e art 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, sejam so
licitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta-

Colaborou Júlio Ottoboni

Engenheiro sai no auge da carreira

São José dos Campos - Doutourado em enge
nharia de produção pela Universidade de São Paulo
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proporcional após 30 anos de trabalho leva muitos e há 24 anos no Instituto Nacional de Pesquisas Es-
profissionais a se desligarem das instituições paciais (INPE), o engenheiro Oscar Pereira Dias Jú-

Christiane Segatto ~ior coordeno~ por vári.os anos a á!ea de Engenha-
Especial para o Estado na e Tecnologia E,spaclal, r~s~nsav?1 por todos os

O Ministro da Ciência e Tecnologia, José Israel programas de satehtes brasileiros. Dias se aposen-
Vargas, está preocupado com a evasão de doutores t~u n? final d? ano passado, apesar de ser reconhe-
dos 14 institutos de pesquisa federais. Segundo a cldo In~ernaclonalmente em sua área. Essa perda
assessoria de imprensa, Vargas já comunicou ao Mi- exemphfica os pr?blemas. que es~ão .ocorrendo no
nistro da Administração e da Reforma do Estado, In~e, um do.s mais concelt~ados I~~tltutos de pes-
Luiz Carlos Bresser Pereira, que as instituições es- q~lsa ~o Pais, em razão da Indefimçao sobre a Pre-
tão perdendo cientistas de gabarito. vidência.

O receio de perder o direito à aposentadoria Atair Rios Neto, 53 anos, é outro que se apo-
proporcional após 30 anos de trabalho leva os pes- senta em dois meses. Com doutorado em Mecânica
quisadores a se desligarem das instituições antes da Espacial e Controle, na Universidade do Texas, em
conclusão das reformas da Previdência. Austin, Rios é um dos raros doutores com essa es-

Sem providências urgentes do governo federal, pecialidade no Brasil. O seu grupo de trabalho estu-
a crise no setor científico poderá ser tornar irre- da o desenvolvimento de redes neuronais artificiais
versível. Essa é a principal preocupação de doutores aplicadas em satélites e outros segmentos, como o
e sindicalistas em relação ao Instituto Nacional de industrial. São raríssimas as pessoas com essa qua-
Pesquisas Espaciais (INPE). A tendência é aumen- Iificação e o instituto não poderá me substituir a cur-
tar na entidade os pedidos de aposentadoria, no de- to prazo, disse. (J.O.)
correr do ano, com a insegurança criada pela indefi- GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
nição das regras previdenciárias.

O Presidente do Sindicato dos Servidores Fe
derais da Área de Ciência e Tecnologia, Francisco
Conde, alarma-se com a evasão de profissionais
qualificados. Do ponto de vista de investimento do
País a situação é dramática, afirmou.

Nos institutos estaduais, o panorama se repe
te. A Associação dos Pesquisadores Científicos do
Estado de São Paulo calcula que 120 profissionais
abandonaram os 17 institutos estaduais nos últimos
três anos. Eles se aposentam antes da hora ou vão
para as universidades estaduais e iniciativa privada,
disse o Presidente Maurilo Monteiro Terra. Um pes
quisador iniciante (com mestrado) recebe R$776.
Um instrutor, recém-formado, ganha R$2.186 na
PUC de Campinas".

O salário dos pesquisadores está congelado
desde outubro de 1994. Além disso, eles recebem
70% menos do que professores das universidades
estaduais com a mesma qualificação. A formação
dos profissionais demanda muito tempo, comenta
Terra. Quando eles chegam aos 10 anos de carreira
(época em que começam a produzir efetivamente)
são obrigados a deixar os institutos e partir para em
presas particulares".



11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinares da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 27 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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do da Fazenda, Senhor Pedro Sampaio Malan, as tados e processados pelo Instituto Nacional de Colo-
seguintes informações: nização e Reforma Agrária - INCRA. Julgamos ne-

1 - Cópia da fatura e do contrato de prestação cessários os seguintes esclarecimentos:
de serviço entre o Banco do Brasil S/A e as Empre- Com base nas informações cadastrais do Sis-
sas de Segurança que prestam serviço na área de tema Nacional de Cadastro Rural, poderá o Incra in-
transportes de valores; formar, por Unidade da Federação, o somatório das

2 - Cópia da fatura e do contrato de prestação áreas dos i~óveis rurais, em hect~res, constantes
de serviço entre o Banco do Brasil S/A e as Empre- da Declaraçao pa~a ~a~a~tro de I~ovel Rural, Qua-
sas de Segurança que prestam serviço na área de dro 9, e ~ sua.. dlstnbUlçao, tambe~ em hectares,
vigilância bancária e Empresas de Asseio e Conser- nas especlficaçoes nomeadas pelos Itens 6 a 18.

vação que prestam serviço de limpeza. Justificação

. Sal.a .das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. - Encontram-se em tramitação, no Congresso
ChiCO Vigilante, Deputado Federal. Nacional, diversos projetos de lei relacionados com

Gabinete de Primeiro Vice-Presidente a política agrícola, agrária e florestal, alguns dos
I - Relatório quais propondo alterações à Lei nº- 4.771, de 15 de

. setembro de 1965 (Código Florestal). Algumas des-
. Pe!a. presen~~ proPO~lçãO, o Senhor DepU~do sas proposições se referem, especificamente, à reser-

ChiCO Vigilante dlnge-se a Mesa requerendo sejam va legal prevista nos arts. 16 e 44 e às áreas de pre-
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda cópia da serva~ permanente, contemp!ad~ nos arts. 22 e 26.
fatura e do contrato de prestação de serviço entre o . _ , ,
Banco do Brasil S/A e as empresas de Segurança . De ,f8:to, de~de a edlçao do Codlgo FI?r.estal,
que prestam serviços na área de transporte de valo- mUitas d~vlda~.foram leva~tadas sobre a pratl,clda~e
res, bem como das que prestam serviços na área de destes diSPOSItiVOS., O apnmora~ento d~ leglsl,açao
vigilância bancária e de asseio e conservação que florestal, em :speclal no que dl~ respeito às area~
prestam serviços de limpeza. de pr~s~rvaçao pem~anente e a reserva legal, e,

É o relatório. sem dUVIda, necessána e urgente.
As informações ora solicitadas ao Ministério da

Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
ao qual está subordinado o Instituto Nacional de Co
lonização e Reforma Agrária - INCRA, têm a precí
pua finalidade de subsidiar o trabalho legislativo no
tocante à realidade da política florestal e agrária do
País.

Sala dás Sessões, 15 de fevereiro de 1996. 
Oeputado Confúcio Moura.

1- Relatório
Aprovo ad referendum.

Em 5-3-96 - Ronaldo Perim, Primeiro
Vice-Presidente em exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº- 1.378, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 29-,

da Constituição Federal, e nos termos dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Agri
cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, no
sentido de esclarecer esta Casa sobre a distribuição
das áreas dos imóveis rurais, cujos dados são cole-

- ',' --" .......- _.- _...- ._- .

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Confúcio Moura dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, no âmbito do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, informações cadastrais sobre a distribui
ção das áreas dos imóveis rurais, com base nas in
formações do Sistema Nacional de Cadastro Rural.

É o relatório.
Gabinete do primeiro Vice-presidente

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-
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gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 27 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 5-3-96. - Ronaldo Perim, Primeiro
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº-1.379, DE 1996

Senhor Presidente,
Na conformidade do art. 50, § 2Q da Constitui

ção Federal dc o art. 115 e segs. do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor
mações aos ilustres Ministros da Agricultura, do
Abastecimento e Reforma Agrária, e, ainda, da Justi
ça, esclarecimentos sobre o seguinte:

I - Qual o desvio de arroz dos estoques oficiais
no Rio Grande do Sul, estimado, inicialmente, em
mais de um milhão de toneladas - de acordo com os
dados preliminares -, atualmente, pode ficar a frau
de restrita a quantas toneladas?

II - Quais os armazenadores envolvidos nas
fraudes? É verdade que a realização dos leilões do
produto, visam a proteger o patrimônio público e ga
rantir o financiamento dos arrozeiros gaúchos?

111 - Atualmente, qual é o levantamento de to
dos os estoques governamentais de arroz?

IV - Foram adotadas as ações - civil e penal-,
para punir quem for encontrado em culpa e ressar
cir-se dos prejuízos, com punição para os empresá
rios inadimplentes?

Justificação

Os meios de comunicação social informam que
ocorreu i1icitudes e irregularidades, no desvio de ar
roz dos estoques oficiais, no Rio Grande do Sul, es
timado em mais de um milhão de toneladas.

O requerimento busca obter informações so
bre as fraudes. Cabe ao Poder Legislativo observar
a aplicação dos recursos financeiros, os procedi
mentos administrativos, em consonância com as
normas legais.

Ita lex scripta est! ...
Plenário, 22 de fevereiro de 1996. - Deputado

Nilson Gibson.
RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de Comuni

cação SA
Presidência da República
Secretaria de Comunicação Social

Mídia Impressa

Correio Braziliense

Correio Econômico

Vicente Nunes

CORRIGINDO AS DISTORÇÕES

A Secretária de Previdência Complementar,
Carla Grasso, garante que o governo não abrirá mão
de limitar a contribuição das empresas estatais em
R$1 por R$1 desembolsado pelos empregados aos
fundos de pensão. É uma questão fechada que, te
nho certeza, irá ser aprovada no projeto de reforma
da Previdência, diz.

A firmeza das declarações de Carla Grasso es
tão baseadas nos relatórios que a Secretária de Pre
vidência Complementar acabou de concluir sobre
vários fundos de pensão. Parte deles estão com in
suficiência de caixa para cobrir futuros planos de
aposentadoria de seus associados. O caso mais
grave é o do Refer, o fundo dos empregados da
Rede Ferroviária Federal.

Carla Grasso vai manter, também, questão fe
chada em torno da necessidade de as fundações
que estão com deficiências financeiras acertarem as
contas. Mas com a proibição - como está na propos
ta de reforma da Previdência - de que as estatais te
nham que desembolsar recursos para cobrir os rom
bos, como foi feito recentemente. Nesses casos, in
felizmente, a solução será o corte de benefícios aos
integrantes dos fundos, garante.

Se essas propostas realmente~ se tornarem
realidade, vamos ter um sistema mais moderno e
transparente de fundos de pensão, avisa a secretá
ria, que não esconde a confiança de que o sistema
de previdência complementar tende a crescer muito,
à medida em que a esta,bilização da economia for se
confirmando.

Mas faz uma ressalva: Irão crescer os fundos
de pensão de empresas privadas. Os de estatais
tendem a encolher conforme o governo for aceleran
do o programa de privatização. Hoje, as 300 maiores
fundações do País somam patrimônio de R$60 bilhões
e contam com quase dois milhões de associados.

Arroz desviado pode ir a 200 mil toneladas

O Ministério da Agricultura está convencido de
que o desvio de arroz dos estoques oficiais no Rio
Grande do Sul, estimado em mais de um milhão de
toneladas, pode ficar restrito a 200 mil toneladas, de
acordo com os dados preliminares da fiscalização
nos armazéns do Rio Grande do Sul.



Fiscais calculam que desaparecimento de pro
duto de estoques oficiais foi menor que o estimado.

Raquel Stenzel

Brasília - O Ministério da Agricultura está con
vencido de que o desvio de arroz dos estoques ofi
ciais no Rio Grande do Sul, estimado inicialmente
em mais de um milhão de toneladas, pode ficar res
trito a 200 mil toneladas, de acordo com os dados
preliminares da fiscalização nos armazéns do Rio
Grande do Sul.

O resultado da fiscalização, que abrange
100% dos armazéns gaúchos, no entanto, pode
ter uma explicação pouco convencional: o volu
me desviado é pequeno porque nos últimos me
ses o governo vendeu grande parte de seus es
toques.

O Banco do Brasil, que gerencia os estoques
em Empréstimos do Governo Federal (EGF) - as
garantias de financiamentos de comercialização -, e
a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),
que controla os estoques efetivamente adquiridos
pelo governo, têm ofertado semanalmente em leilõ
es públicos grandes quantidades de arroz do Sul. De
outubro até agora, somente nos leilões da EGF fo
ram vendidas mais de um milhão de toneladas de
arroz no Rio Grande do Sul. Hoje, os estoques em
EGF depositados nos armazéns gaúchos são infe
riores a 500 mil toneladas.

Na opinião de funcionários ligados ao gerencia
mento dos estoques oficiais, os próprios armazenado
res, temendo a fiscalização da Conab e do BB, podem
ter adquirido nos leilões o produto desviado. Para o ar-
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O resultado da fiscalização, que está abran- nos últimos 12 meses, quando as refeições mais ca-
gendo a totalidade dos armazéns gaúchos, no en- ras aumentaram 21 ,610/0, enquanto as populares fo-
tanto, pode ter uma explicação pouco convencional: o ram corrigidas em 28,37%. No mesmo período, o
volume desviado é pequeno, porque nos últimos me- IGP-M acumulado foi de 16,16%.
ses o governo vendeu grande parte de seus estoques. São Paulo - Na região metropolitana de São

O Banco do Brasil, que gerencia os estoques Paulo, os preços das refeições populares caíram
em Empréstimos do Governo Federal (EGF), que 0,94%, mas as sofisticadas permaneceram estáveis
são as garantias de financiamentos de comercializa- em janeiro. Uma refeição à la carte, com serviço de
ção, e a Companhia Nacional de Abastecimento maitre, no ABC, custava, em média, R$31,40 no
(CONAB) - que controla os estoques adquiridos mesmo período.
pelo governo - têm ofertado semanalmente em leilõ- As refeições rápidas, compostas basicamente
es públicos grandes quantidades de arroz do sul. por sanduíche, batata frita e suco de laranja, com

De outubro até agora, somente nos leilões da cerca de 650 calorias, custavam, em média, R$3,96
EGF, realizados pelo Banco do Brasil, foram vendi- na região central de São Paulo.
das mais de um milhão de toneladas de arroz no Rio Uma refeição média, com 1.410 calorias (arroz,
Grande do Sul. Hoje, os estoques de arroz em EGF feijão, bife e batata frita), ou seja, 48% das necessi-
depositados nos armazéns gaúchos são inferiores a dades diárias de uma pessoa adulta com atividade
500 mil toneladas. moderada, custava, em média, R$5,30.

Desvio - Na visão de funcionários ligados ao
gerenciamento dos estoques oficiais, os próprios ar- O Estado de So' Paulo
mazenadores, temendo a fiscalização da Conab e DESVIO DE ARROZ NO SUL ATINGE
do BB, podem ter adquirido nos leilões o produto 200 MIL TONELADAS
desviado.

Para o armazenador, é vantajoso fazer a com
pra, porque assim ele se livra das sanções por práti
ca de desvio.

As suspeitas de que isso possa ter ocorrido
são reforçadas por declarações recentes do Ministro
da Agricultura, José Eduardo de Andrade Vieira. Ele
reconheceu publicamente que o governo suspendeu
temporariamente a fiscalização nos armazéns gaú
chos e optou por acelerar os leilões.

Andrade Vieira jl1stificou a ação com o argu
mento de que o objetivo do governo é proteger o pa
trimônio público. As vendas realizadas pelo BB, des
de outubro, garantiram o retorno de R$227 milhões,
que tinham sido aplicados no financiamento dos ar
rozeiros gaúchos.

PREÇO DE REFEIÇÃO NO DF
TEM A MAIOR QUEDA DO PAís

São Paulo - Brasília foi a cidade onde os pre
ços das refeições populares e sofisticadas apresen
taram a maior queda nos últimos 12 meses, segun
do pesquisa feita pela Vale Refeição (VR). A queda
das refeições sofisticadas foi de 17,10% e das popu
lares, 17,25%.

Os preços dos sanduíches e das refeições co
merciais subiram 0,56% em janeiro. As refeições po
pulares foram as que mais aumentaram. As mais so
fisticadas, servidas à la carte, ficaram 0,61% mais
baratas.

O maior aumento da alimentação sofisticada
fora de casa ocorreu em Goiânia (10,78%). As refei
ções populares ficaram mais caras em Bauru, com
alta de 54,08%. A tendência de alta foi observada



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Nilson Gibson dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas aos Senhores Ministros da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária e da Justiça in
formações a respeito do desvio de arroz dos esto
'lues oficiais no Rio Grande do Sul, estimado em
mais de um milhão de toneladas.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 27 de fevereiro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.

Em 5-3-96. - Ronaldo Perim, Primeiro
Vice-Presidente no exercício da Presidência

o Estado de S. Paulo

RECEITAS PODEM SUPERAR PREVISÕES EM 96

Ministro interino da Fazenda, Pedro Pa
rente, diz que estimativa de R$ 4 bilhões con
tida no Orçamento será superiorpor causa de
leilões como o da Light, marcados para 96,
mas que ocorrerão apenas este ano.

Luaiko
Brasília - O governo deverá arrecadar mais do

que o previsto com as privatizações. A estimativa de
R§ 4 bilhões incluída na proposta do Orçamento Ge
rai da União para este ano está sendo revista para
cima, segundo informou ontem o secretário-executi
vo e ministro interino da Fazenda, Pedro Parente.

"Há fatos que permitem esperar um resultado
maior", disse Parente. "A estimativa do Orçamento
Geral da União, feita em abril, foi superada", comple
tou o ministro interino - o titular do cargo, Pedro Ma
lan, está no Estado Unidos.

O leilão da Light, por exemplo, previsto para
ocorrer no ano passado, só será realizado neste
ano, explicou Parente.

Assim, receitas da ordem de R§ 2,5 bilhões es
timadas com a venda de 60% das ações da empre
sa estatal concessionário do setor elétrico foram
transferidas para este ano.

O secretário não revelou o valor da nova esti
mativa, mas o governo também espera obter mais
dinheiro com as concessões dos serviços públicos.-

Até mesmo a descoberta de uma nova mina de
ouro pela Companhia Vale do Rio Doce na região da
Serra de Carajás, no Pará, poderá engordar as re
ceitas, caso o governo consiga realizar o leilão da
estatal ainda neste ano. Mas para isso, vai depender
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mazenador, é vantajoso fazer a compra, porque as- da finalização dos preparativos para a privatização e
;sim eJe se livra das sanções por prática de desvio. da superação da resistência política à transferência

As suspeitas de que isso possa ter ocorrido da empresa para a iniciativa privada.
são reforçadas por declarações recentes do Minis- Outro destino - As receitas de privatização não
tro da Agricultura, José Eduardo de Andrade Viei- mudaram só no valor. Também o destino dos recur-
ra. Ele reconheceu publicamente que o governo sos será diferente daquele que figura no Orçamento.
suspendeu temporariamente a fiscalização nos ar- Em abril do ano passado, quando preparou a
mazéns gaúchos e optou por acelerar os leilÕes. proposta para a Lei Orçamentária, o govemo estava
Andrade Vieira justificou a ação com o argumento determinado a utilizar o dinheiro obtido na privatiza-
de que o objetivo do governo é proteger o patrimô- ção somente para abater parte da divida pública.
nio público. As vendas realizadas pelo BB desde Dos R§ 119,2 bilhões previstos em despesas
outubro garantiram o retorno de R$227 milhões, para pagamento do principal e dos juros da dívida
que tinham sido aplicados no financiamento dos interna, 3,4% seriam cobertos com o resultado das
arrozeiros gaúchos. privatizações.

A fiscalização nos armazéns do Rio Grande do Agora, o governo já admite cobrir investimen-
Sul foi suspensa no final de 95 e retomada em mea- tos com aqueles recursos. "O grosso, eu diria que
dos de janeiro. De acordo com informações da Co- 90%, será para pagamento de dívida", disse Pedro Pa-
nab, até o final da próxima semana os fiscais terão rente. "Mas o governo já aceita a idéia de usar parte
concluído o levantamento de todos os estoques go- dos recursos para investir", explicou o ministro interino.
vernamentais. Arrecadação menor - Se a receita com privati-

zações tende a ser maior do que a esperada, os re
cursos referentes à arrecadação de impostos e con
tribuições serão 8% inferiores ao estimado no Orça
mento Geral da União.

Dos R$ 101 bilhões previstos, o governo só de
verá arrecadar cerca de R§ 93 bilhões, segundo admi
tiu o secretário da Receita Federal, Everaldo Maciel.

A queda é resultado de uma inflação e de um ní
vel de atividade econômica, neste ano, menores do
que as estimativas feitas em abril do ano passado.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
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COMlssAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CON8.TlTUIÇAo NO 175-A, DE 1985, QUE "ALTERA O CAPiTULO DO
SISTEMA TRIBUTARIa NACIONAL"o

ATA DA 12 • REUNIÃO ORDINÁRIA (AUDleNCIA PúBLICA) • REALIZADA'EM 13 DE
DEZEMBRO DE 111950 .

Aos treze diu do m& de dezembro de miloovecentos e noventa e cinco, is quinze bom e
dois minutos, reuniu-ee 110 Plenírio número dezoito, do Anexo n da Cimara dos Deputados, a
ComiSIio Especial destinada a proferir pam:er • Proposta de Emenda • Constituiçio n· 175-A, de
1995, que "altera o capitulo do Sistema TnõuWio Nacional". Compareceram os Senhora
Deputados Jurmdyr PaixIo, Prosidente; Joio Pi=1atti, Terceiro Vice-Prosideote; Mum Demes,
~ AIb<rto GoIdman, Celso Daniel, Eliseu Padilha, Frmcisco Horta, José Fortunati, Luiz
Carlos Hau1y, Paulo Cordeiro, PanIo Lima e Rubem Medina, titulares; Edínho Bez e Márcio Fortes,
suplentes. Estiveram presentes ainda OS Deputados Pedro Novais e Gonzaga Mota e o Senador
Fernando B-.n. Deixaram de comparecer • mmiio os seguintes titulJres: Airton Dipp, AntOnio
Kandir, Ileoito Gama, Cássio Cunha Lima, Conceiçio Tavares, Eliseu Resende, Félix Mendonça,
Fumo de CUlI'O, FmlCÍ!CO DoroeUes, Haroldo Lillll, José Luiz Clero!, José Priante, Laprovita
VlCÍrI, MatbeuI Schmidt, PlIldemey Avdino, Renato Jolmoon, Roberto Brant e Sérgio Guerra.
ATA - O Presidente dispensou a leitura da Ata da décima primeira mmiio ordinária, cuia cópias
haviam sido diJtribuidu previamente. Em discussio e votaçlo, a Ata fui aprovada sem
restríç5es.ORDEM DO DIA • Audiiocia Pública com a JlJeSeDÇ& do Dr. Adauto Pousa Ponte,
VIce-ProsideIlle do Centro du IndúJtrias dn Estado de SIo Paulo • CIESP e, tambélII,
Vlce-Presideote da AuociaçIo Brasileira da Fundiçio - ABIFA. Após infurmar lOS presentes os
procedimentos que nortesrlam OI trabalhos, o Presidente puaou a pI1avIa ao convidado. Ao
término da exposiçio, o Presidellte agrIdac:cu ao Or. Adauto Pousa Ponte pela conttibuiçIo
prestada 101 estudos desta Comiulo Especial. No periodo destinado ..,s debotes, fizeram uso da
palavra OI Deputados Luiz Carlos Hau1y, Pedro NoVlÍJ, A1berto Goldman, Edínho Bez e Mussa
Domes, RelAtor. Nada mais havendo a tIalar, o Presidente encerrou a reuniIo is dezeMeis horu e
qusreota minutos. Os trabalhos foram gravados e... notas taquigráficas, após decodificadas, lirfo
porte integrante desta Ala. E, para constar, eu,..JU..W~ene Num; secretíria, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, .... usinIda pcIO Senhor Prosidente e encaminhada à
~Qçfo. .

O SR. PRESIDENTE (Deputado Juranclyr Palxlo) • Havendo

.número regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reuniao da Comissllo

Especial destinada a proferir parecer à PrllpOllta de Emenda à Constituiçllo nO

175-A, de 1995, que altera o Capitulo do Sistema Tributário Nacional e suas

apensadas.

Tendo em vista a distribuiçllo antecipada de cópias da Ata da 11"

reuniao ordinária a todos os membros presentes, indago da necessidade de sua

leitura. (Pausa.)

Dispensada a leitura da ata, aubmeto-a a discusdo e votaça<>.

Os Deputados que a aprovam permaneçam como 5ll encontram.

(Pausa.)

Aprovada.

Ordem do Dia.

A presente reunillo foi convocada para ouvinnos o Dr. Adauto Pousa

Ponte, VlCll-presidente da CIESP e Vice-presidente da ABIFA, a quem convido para

iniciar seus esclarecimentos a eata ComiasAo.

Com a palavra o Dr. Adauto Pousa Ponte.

o SR. ADAUTO POUSA PONTE· Agradeço, de inicio, ao Deputado

Jurandyr Paixao e à Comissao Especial de Refonna Tributária a oportunidade de

poder trazer ao conhecimento desta Casa a posiçllo do empresariado brasileiro

sobre a refonna tributária ora em discussllo. Nossa manifestaçllo enfocará,

basicamente, a cidadania, o desenvolvimento social e o crescimento econômico em

relaçllo à refonna tributária. V. Exas. vAO receber a minuta de meu pronunciamento

e outros materiais - temos ao lado pastas com diversos anexos - para posterior

consulta.

Como dissemos, estamos lodos aqui hoje defendendo que o futuro

sistema tributário brasileiro nao seja só um instrumento de financiamento do Estado,

mas, basicamente, tenha um compromisso com a questAo da cidadania, do

desenvolvimento social e do crescimento econômico.

Além das questões de fundo, como administrabilidade, simplicidade e

custo operacional, preocupações inerentes a qualquer projeto idealizado pelo ser

humano e, portanto, de leitura e interiorizaçllo mais imediata, o novo sistema

tributário terá de atender demandas básicas relativas à necessidade de

aprofundamento do sentimento de cidadania e do desenvolvimento social, através

da melhoria da distribuiçllo de renda, e criar condições propicias ao crescimento

econômico.

Primeiramente abordarei um tema fundamental, que é o fortalecimento

da cidadania. Visando o fortalecimento da cidadania, o sistema deverá ser

construido de tal maneira que o ente polltico, representado pela União, o Estado ou

o Munlcipio, através do representante eleito, seja responsabilizado pelo montante

arrecadado e por sua aplicaçllo. Essa responsabilizaçllo somente será alcançada

na medida em que cada agente polltico possua sua base própria de arrecadaÇl10
com autonomia para negociar com seus representados as allquotas a ti";C'"

praticadas.

A autonomia politica impllcita nesse modelo constitui o fundamento do

federalismo, regra primeira de noasa República. As únicas limitações a serem

introduzidas na ConstituiçliO Federal seriam as relativas à inibiçllo da prática de

guerra fiscal entre Estados e entre os Municipios.

Uma segunda condiçllo para o fortalecimento da cidadania é a

transparência, isto é, que o sistema tributário tenha um estrutura tal que pennlla &0

contribuinte total visibilidade dos tributos por ele recolhidos. O sistema atual é

extraordinariamente opaco. Impostos como IOF, ISS, PISIPASEP, COFINS e o

disputado CMF abatem-se sobre a economia em múltiplas Incidências cumulativas

sem que seja passlvel enxergar..e no preço ao consumidor final sua exala

quantificaÇl1o.

Na terceira condiçliO para o fortalecimento da cidadania defende-se a

idéia de que os impostos sejam em principio deciaratórios, ao contrário da idéia

simplista que defende a arrecadaçllo automática à revelia do contribuinte através de

computadores. Com impostos declaratórios, é oferecida a todos os contribuintes a

oportunidade de sua auto-responsabilizaçllo pelo cumprimento da obrigaÇl1o
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tributária. Impostos automáticos e insonegáveis, como débnos instanlllneos em

conta corrente, nao dão oportunidade à construçllo do contribuinte cidadão nem à

recuperaçllo da ética tributária. Um presidiário não se transfonna em um individuo

eticamente correto pelo simples fato de não estar repetindo seus crimes por

impedimento loglstico.

Ainda em defesa do contribuinte cidadllo, qualquer imposto deve

poder, após a devida fonnalização do débno pelo contribuinte, ter seu recolhimento

suspenso em virtude de força maior, tais como emergências financeiras para

tratamento de doença e dificuldades econômicas que ameacem a própria

sobrevivência ou, mesmo, em função de decisão polltica, pennnindo-Ihe o protesto

contra o meu uso das recenas tributárias por seus govemantes. Tudo isso, é claro,

nllo acarretará em prejuizo das responsabilizaçoes previstas em lei.

o direno á vida e á expressllo polltica têm prioridade'ao recolhimento

do tributo, mas nlio anula a divida tributária. Por exemplo, o poltax na Inglaterra, o

imposto por cabeça, foi desrespeitado pela sociedade em munas cidades.

Um sistema tributário baseado em impostos declaratórios'valoriza a

cidadania e a auto-estima, imprimindo à sociedade o caráter civico indispensável

para o envolvimento polltico de S6lJll membros em ações de interesse coleti.vo.

Estamos, aqui, fazendo um clara critica a impostos do tipo sobre o chaque, que, na

VerAo V. Exas. que em Hong Kong 100% da massa tributária é de impostos sobre li

renda Eles Illm o único imposto que nós podemos acenar, que é o imposto único

centrado no imposto de renda. Os Estados Unidos e o Japão têm 70% da massa

tributária em impostos sobre a renda e 30% em impostos sobre o consumo.

Atualmente no BrasU - e também previsto na PEC nO 175, 1995 - a

proporção é de 70% de impostos sobre o consumo e 30% sobre a renda. Temos

proposta. na Casa, que apresento apenas para efeno didático, que atribuem toda a

massa tributária a impostos sobre o consumo, como a PEC nO 046, de 1995, do

Deputado luis Roberto Ponte.

Com base nesse quadro, faremos diversas considerações.

No Brasil, a massa tributária é arrecadada em sua maior parcela com

impostos sobre a renda consumida, como mostra o gráfico nO 1. lO o caso do IPI,

ICMS e ISS. Calcula-ee qua implllltos sobre a rénda consumida pelo agregado.de

cidadãos brasileiros contribuem com 70% da massa, arrecadados pe1a UniAo,

Estados e Municlpios.

Ainda observanda:se o gráflcó nO 1, verifica-se que, nos Estados

Unidos, como foi dno, e no próprio Japllo, a relação é totalmente inversa. A grande

parte da massa tributária vem de impostos sobre a renda.

. NAo estilo considerados nesse gráfico impostos que financiam a

calada. da none, são subtraldos de uma conta sem nenhuma participaçãO do' Seguridade Social, pói. nllo fazem parte de nossa discusdo de hoje. Abordamos

cidadão. lllo-somenta a queslllo tribu1ária sem entrar na da Previdência.

Considerando os aspectos expostos" recebem avaliação muno Essas diferenças nas imposiçõeS tributárias entre o Brasil e os demais

negativa o CMF, o IOF, o ISS, o PISlPASEP e o COFINS, assim como os seletivos pai_ desenvolvidos, apresentadas nesse gráfico, Ievam-nos a munas indagações

sobre insumos básicos, tais como energia, combusliveis e telecomunicações: o e a munas inquietações quanto ao futuro sistema tributário a ser adotado em nosso
CMF por sua natureza con1lscalória e todos juntos pela falta de transparência no

Pais.
preço final dos produtos que os utilizam.

O SR, DEPUTADO PEDRO NOVAIS - De acordo com o conceno
A cidadania pode ser aferida pela conjugaçllo de direnos e deveres

individuais. lO diflcil ao cidadão perceber a extensão de seus direnos quando o

cumprimento de seus deveres, expresso por suas contribuições - tributos -, são

totalmente disfarçados ou desvalorizados por um sistema opaco de arrecadação.

Essa primeira parte de nosso algoritmo de escolha de um sistema

tributário é aquele que vincula o novo sistema tributário a um profundo compromisso

com a cidadania.

o segundo ponto é a queslllo do desenvolvimento social.

Antes de analisannos os critérios para atender às necessidades do

desenvolvimento social e crescimento econômico, façamos uma breve observaçAo

sobre outros modelos tributários.

O gráfico nO 1 infonna como se distribui a carga tributária em alguns

pal.as, tando como base de cálculo seja a renda auferida, seja a renda consumida.

americano, o imposto sobre a renda consumida é um pouquinho diferente do

imposto de consumo. Trala-se do mesmo principio que um economista inglês

defendia, que já foi aplicada na lndla e nao deu certo, bem como foi tantado

também no México.

O SR. ADAUTO POUSA PONTE - Deputado Padro Novais, há uma

pequena diferença.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS· O imposto de renda consumida

é quando, por exemplo, de Uma renda de cem mil consome-se sessenta mil e

pouPB-58 quarenta mil. Esses quarenta, portanto, silo isentos, ao passo que os

sessenta sAo tributadO! lO um imp'sto de renda sobre o que foi consumido, sejam

bens ou serviços. Já o imposto sobre o consumo é o que recai sobre as

mercadorias, os serviçc. etc.

O SR. ADAUTO POUSA PONTE • Mas é praticamente a mesma
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coisa.

o SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Praticamente, nAo.

O SR. ADAUTO POUSA PONTE· Da renda total, para simplificar...

O SR. OEPUTADO PEDRO NOVAIS· Dr. Adauto Ponte, entre leigos

Como veremos, o novo sistema tributário poderá contribuir tanto para

intensificar como para diluir a concentração de riqueza em nosso Pais.

Para desconcentrar a renda, o novo sistema deve buscar a eqüidade

horizontal, isto é, fazer com que individuas que auferem o mesmo nivel de renda

pode-se fazer a confusão. Contudo, em um bmbiente em que se está pretendendo

fazer uma reforma tributária, essa distillÇão é essencial.

O SR. ADAUTO POUSA PONTE' • Deputado Pedro Novais,

consideramos que, da renda total do individuo, uma parte ele poupa e outra ele

consome. Estamos analisando o impacto dos impostos sobre a renda consumida,

porque é importante essa polarização da massa tribUtária para tudo o que vem

depois. Poderemos analisar o assunto em detalhe eom a ajuda de pessoas

presentes neste debate.

Continuando, as dlferença,s nas imposições tributárias entre o Brasil e

os demais palses devem nos levar - e de fato acontece - a diversas preocupações.

Todos os palses medem sua carga tributária em porcentagem do PIB, que Í' a

medida da ,renda nacional. Esse critério tem uma fort!' razão de ser, porque quem

paga imposto é o cidadAo, de acordo com sua carga contributiva, que é informada

por sua renda e o por seu consumo.

Para alcançar a renda do cidadão cqm, o mlnimp de distorções

alocativas, o imposto deve lhe ser subtraldo tomando-se como base de cálculo a

pr6pria renda auferida· imposto sobre a renda - ou a renda consumida - imposto

s,obre o consumo.

Não é por acaso, como veremos adiante, que em sociedades

desenvolvidas e que tomam decisões com base na ciência e não

NAo é por acaso, como veremos adiante, que em sociedades

desenvolvidas, que tomam decisões com base na ciência e nAo no empirismo, a

concentração esmagadora da arrecadação se concentre nesses dois tipos de

impostos. Quanto mais distante for a base da arrecadação do ganho ou do

consumo da renda, maior será o risco de fortes distorções alocativas.

Fenas essas considerações iniciais, salientamos que o

desenvolvimento social merece a mais acentuada prioridade em função da

particular distribuição de nossa riqueza, que abriga os mais indecentes bolsões de

opulência e de miséria.

o gráfico nO 2 mostra que a renda média dos cidadAos no Brasil,

sejam igualmente tributados. Em seguida, deve-se fazer com que individuas

desigualmente süuados economicamente sejam progressivamente tributados de

acordo com sua capacidade contributiva, obedecendo à decisao polltica da

sociedade. Como já dissemos, o imposto poderá alcançar a renda de maneira mais

precisa através da renda auferida ou da renda consumida.

o consenso generalizado é que a alia concentração de impostos

sobre o consumo, mesmo com allquotas diferenciadas de acordo com a

essencialidade do bem ou serviço - seletividade -, toma um sistema tributário

regressivo.

Esse consenso deriva das seguintes verificações: considerando-se

que, no agregado, quanto maior for a renda auferida por um individuo maior será a

relação entre a sua renda poupada e a sua renda consumida, isto é, a capacidade

de poupar aumenta mais do que proporcionalmente em relação à renda auferida;

considerando-se que a acumulação de riqueza é alimentada pelos fluxos de renda

poupada; •considerando-se que os individuas de renda abaixo <lo limiar de

poupança, pressionados por suas necessidades 'básicas, consomem toda sua

renda; conclulmos que a conjugação das realidades apresentadas no gráfico nO 1 -

que mostra a distribuição entre imposto sobre'o consumo e o imposto sobre a renda

- e no gráfico nO 2 - que mostra a distribuição de renda em nosso Pais - trabalham

em parceria para aumentar ainda mais a concentração de riqueza em nosso Pais.

A má distribuição de renda, conjugada à concentração de impostos

sobre o consumo, desloca mais riqueza para os mais ricos, opção infelizmente

vigente em nosso Pais.

No Brasil, a distribuição de renda efetiva depois da tributação é pior

que a distribuição de renda nominal antes da tributação,

Propostas que concentram massa tributária sobre o consumo atingem

quase que exciusivamente a renda consumida, deixando desonerada a renda

poupada, possibilllando que o topo da pirâmide pague, em proporção à sua renda,

menos impostos que a base. Riqueza para poucos tem sido, na prática -nâo na

ret6rica -, infelizmente, o modelo brasileiro.

situados entre os 20% mais ricos da PEA brasileira, é 32 vezes a renda dos 20% O gráflco nO 3, que compara a relação entre rendas de capital e

mais pobres. Comparando-o com outros palses do mundo, vamos verificar que na rendas do trabalho no Brasil e outros palses, expõe a mesma realidade de outra

Eti6pia e na India é cinco vezes; nos Estados Unidos, nove; e no Japão, em tomo maneira.

de quatro. Temos o que acabou sendo conhecido no mundo inteiro: O Brasil com o V.Exas. podem verificar que, no Brasil, um terço das rendas são

segundo titulo mundial de má distribuição de renda. relativas à salário e dois terços à capllal, diferente das economias lideres, nas quais
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essa relaçlo é exatamente o conlriuio: 70% do rendas de salários e 30%, de

capital.

Para efeno didático, apontamoa duas aociedlllles imaginârias: de um

lado, uma sociedade que represantaria uma utopia socialista, na qual 100% das

rendas seriam oriundas de salârio, e, de outro, uma sociedade na qual 100% das

rendas seriam oriundes de capital, basicamente dividendOll, aluguéis e juroa, ou

seja, uma sociedade escravista. O Intuoo des.. grâlico é mostrar que ternos de

caminhar no ..ntido das economias desenvolvidas e aumentar as rendas da

salário.

Acenando-ee que, quanto maior a concenlraçAo da riqueza maior é a

parlicipaçlo das rendas de capilaJ em relaçlo às rendas do trabalho na renda

nacional, conctui-ce que proposl8s que defendem a sublributaçio da renda

certamente deslocarâ o Brasil para a regUlo inferior do grâlico nO 3, empurrando-nos

mais ainda para o paradigma que simboliza uma sociedade 'escravista, na qual

100% das rendas aeriam obtidas do capital, e neda pago a Ululo de remuneraçlo

do trabalho. Estariarnos, nessas condiçOes, afaalando-nos ainda maia das

economias lideres, nas quais rendas do trabalho 16m maior participaçao na renda

nacional que as rendas de capital.

Comprometido com a reversAo dessas realidades, o novo sistema

tributârio deverá ser desenhado de maneira a eliminar a atual regressividade e

eslablllecllr a eqüidade vertical através da proglMllividade.

Nuae ponto, tenho da ressaltar o documento que cerca de cem

enlidadllS IlI1presariais assinaram com as Centrais de Trabalhadores, através do

qual assumimos o compromis80 de defender um projeto que contivesse o impOlllo

de renda e a progl'llllividade em HIl sistema, por causa da eqOidade vertical.

Para tal~, voltando ao gráfico nO 1, varificarnos que a massa

lrlbutâria teI'iI que _ cIeslocer ,para lrlbutos sobre a rende, isto é, para a regilo

superfor do meamo llríllco, aproxJmando-nos de modelai vigentes nas economias

lidares.

A longo prazo, e quiçll a médio prazo, com a melhoria da distribuiçio

de renda, a parlicipaçlo do Impotto da renda poderio ler redw;ida para readaptaçlo

de objetivoa, como veremos adianta, no próximo UtuIo.

Numa lOCIedade eqOllatlva, na qual a lWlda do qulnlil superior - os

20% mall rIcoI - 1'oIH aproximadamente Igual à do qulntll com lWlda menor, o

Ideal do liItama tributârio _ria a conosntraçlo de lrT1postc. aobnl o conaumo.

VIIII10I VlIt' em Hguida por qu6.

Os EIlados Unidos, que, como o Brasil, promovam um IlI1plo debate

sobre mudanças no sistema tributário, a propoate do Senador Luggar caminha

exatamente nessa direçlo. Luggar proplle a total ellrninaçio do Imposto de Renda

e sua subsliluiçio por um Sal.. Tu F.d....1 - tV.V. - ImpOlllo sobre Vendas no

Varejo.

A maior resistência a lISsa proposta, nos Estados Unidos, é a sua

regressividade, poifl a dislrlbuiçio de renda americana, embora muno melhor que a

brasileira • a renda do quintil mais rico ê nove vezes maior, e nlio 32, como no

Brasil, que O quintll mais pobre -, ainda nlio é adeql!llda para esse modelo 110

radical. Como veremos no próximo titulo, além da enorme .implificaçlio do sistema

- e esse é o ponto focal da n,:"sa manifestaçlio -, ela objetiva dar aos E.tados

Unidos enollTlllS vantagens compatitlvaa em um já detenninado e irreveralvel

cenário lICOI1OO'ioo de aberturlll elllobalizaçlio.

No Brasil, uma proposta lllllIlI8 dil'llçlio seria insustentável, pois, como

jâ vimos no llrâlico nO 2, a relaçlio entras as rendas dos rT1ll8mDlI grupOll é de 32

veDI.

Jâ falei sobre a questlio. da cidadania, do desenvolvimento social,

fundamentado baaicamllnte na melhoria ~a dislrlbuiçio de renda, e vamos falar

agora como um sistema lrlbutârfo compromete, subordina e inlluencia o

dllS8nvolvimento econômico. ~ a terceira parte de nossa manifestaçlio.

Como vimos no Utulo anterior, para melhorar a distribuiçlio de riqueza

é fortemente recomendável que se dirija a tributação para o lado da renda,

aumentan~, assim,. a ,participaçliodo impotlto sobre a renda na massa

tributária.

A concentraçlio da lrlbulaçlio sobre a, renda alivia, ainda, a cunha

fiscal sobl'll os bens e S8fVÍÇOI consumidos. O consumo de massa forfale<;e o

mercado intemo, aumenta a escala de produçlio das empresas locais, o que, por

sua vez, joga no senjido de facililar o aumento de sua compalitividade tanto no

mareado interno como nos mercados externos.

~ preciso, porém, con.siderar, tendo em vista o crescimento

econOmico, que • concentraçAo da massa tributário no impOllto sobre a renda -

como eslé sendo defendida até o presente momento - apresenta limitações. Uma

primeira Iimilaçlio é o fato de que uma maior lributaçlio sobre a randa nlio estimula

a poupança, o que é necessário para o financiamento do investimento. Outra

limilaçlo é que a maior progressividade com allquotas marginais elevadas lende a

diminuir o IntereaH dos cidad_ paio aumento de sua renda individual após certo

nrvel de renda, isto é, desestimula o trabalho.

De um lado, para a renda hâ uma série de apelos POSitivOll, de outro

1IIdo, há uma série de COnlra-lndlcaçOes.

Como a disponibMidade de poupança é condiçAo Indispensável para o

crwcimentll econOmico, crill-ll8 o impasse, pois a desejável maior lrlbutaçlo sobre

• renda para promover uma melhor dlslrlbuiçio de riqueza tende a prejudlclir a
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formação de capital. Esllio nessa direção a proposta do Sal•• Tax, o IW - Imposto sobre

Quando o Indice de investimento liquido - investimento mel\Os Venda a Varejo -, do Senador Luggar, a proposta U.S.A. Tax·Unlimited Savlng

depreciação - de uma economia aull1en\a, o estóque de capnal aumenta. Um Allowanc., dos Senadores Nunn e Domenici, e as duas propostas com allquota

estoque de capftal maior permne uma maior produçlo de bens .e serviços, ~nica - nal tax -, respectivamente do Representante Armey e do Senado; Specter.

utilizando-se uma mesma quantidade de trabalho. Quanto maior o estoque de Devido às considetações desenvolvidas em todo este capitulo,

capftal de um'pais, maior a produtividade de seus trabalhadores e, genericamente, defendemos que o caminho brasileiro seja o inverso do americano, desiocando-se o

maior seus salários. mais rápido posslvel os tributos para a renda auferida num primeiro momento, para

Conciuindo, podHil afirmar que incrementOs no investimento tendem que, no Muro, com a melhoria da distribuição de renda, a direção possa ser

a causar Muras melhorias no padrAo de vida de um determina~o pais. Isso foi dno revertida para uma concentração paulatina dos impostos sobre a renda consumida,

para mostrar a importância de um sistema que iltcantive a poupança. como certamente será o que vai ocorrer nos Estados Unidos.

Assim sendo, é necessário que o'novo sistema tribulllrlo brasileiro Como veremos adiante, a fusão da atual proposta do Governo - PEC

permfta a 'rnonnorizaçio de hnposlos, ora carregando a renda auferida, ora nO 175, de 1995 - com a proposta da FIPE· PEC n' 195, de 1995 - atende a todos

carregando a renda consumida, em confonnidada com o nivel de poupança e o esses desafios. O que estamos defendendo hoje é uma fusão da atual PEC n' 175

"Ivel de distribuição de renda vigente, tendo conSCi6ncie' de que esses dois • em vários pontos dessa PEC, não em todos -: com a proposta da FIPE;como vóu,

objetivos do·tanto mais confiftantes quanto maior forem as disparidades de renba em seguida, analisar em detalhe.

em um pais. Outro ponto centrai de um sistema tributário - e aqui vou tratar de

A solução é polltica e vai ser discutida aqui. O locu. será o outra variável de fundamental importAncia de um sistema tributário - é o que os

Congresso Nacional. americanos chamam de ajustabilidade na fronteira. Para a avaliação da eficiência

econOmica de um sistema tributário, hoje, nos Estados Unidos, o primeiro gabarito é

Resumindo, • podemos afirmar' que o sistáma Inbutário tem

fundamental importAncia no processo de acumulação de riqueza de uma naÇÂo.

Para" iricenliVar a' fcirrj,ação de grand~ ~rcadilll internos, através da

melhoria da distribuição de renda,

tribute-se a renda auferida, aliviando a carga sobre a renda consumida. pàra se

incentivar o aumento CIo estoque de capftais, através do eumento da poupança,

tribute-se a renda consumida, aliviando-se a carga sobre a 'renda auferiÍla,

O ponto de equillbrio será determinado através de negociação politica,

tendo como locu. o Congresso Nacional. sabendo-se de antemlo que a solução é

de compromisso en\fe as duas necessidades, Ese ponto de equillbrio é mutante no

tempo, em função dá melhoria ndistribuiçAo de renda.

a quesllio da ajustabilidade na fronteira. J: um algoritmo que analisa como o

sistema tributário impacla tanto as importações como as exportações. No Brasil,

estamos muno concentrados na discussão da ílnpactação do'sistema tributário nas

exportações. Lá não é só exportação, mas exatamente as duas coisas.'

Não podemos nos'esquecer de que 90% do que é feno no Brasil é

vendido noPals. Com a economia aberta, esses produtos competem com 'produtos

importados. Nilo' é só um sistema que não prejudica a exportação, mas que

também nllo prejudique a produção interna e vendida no mercado intemo.

Um sistema tributário é ajustável na fronteira - esse é um tema que

vou insistir bastante - quando a massa tributária, carregada sobre bens e serviços,

possa, desde que claramente identificada, ser deduzida dos preços nas

Em recente viagem a Washington. e estou vendo diversos exportaçOes e, o que é mais importante, possa ser aplicada aos produtos

Deputados com os quais tivemos a honra de conviver durante dois dias naquela estrangeiros quando vendidos no mercado intemo, buscando-se, dessa maneira,

cidade -, participando de uma delegaçlo com os Congressistas, que já citei, uma isonomia de tratamento tributário entre a prodUção interna e extema.

lideranças trabalhistas e empresirlos, pudemos observar que nos EstadOtl Unidos Se a arrecadação tribulllria é a soma de todos os pedaços de renda

todas as propostas apresentadas para a reforma do sistema tribulllrlo americano extraldos de cada cidadão brasileiro e se matematicamente a renda nacional -

tendem a concentrar impostos sobre a renda consumida. soma de todas as rendas individuais - tem exatamente o mesmo valor do produto

Nos Estados Unidos, hoje, a tend6ncia é deslocar a massa tributária intemo, podamo& concluir que, em média, todos os bens e serviços produzidos no

para a renda consumida. Cada qual a sua maneira, _. propostas deslocam a pais embutem em seus preços um custo tributário de 30%, exatamente igual à

atual posiçao dos Estados Unidos para o lado baixo do gráftco. massa global do Brasil, isto é, a mesma porcentagem dos impostos no PIB. A



.05766 Quarta-feira 6 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPurADOS Março de 1996

previsão de 1995 é que a massa tributária alcance 30% do PIB.

I:. altamente interessante, portanto, que toda a carga tributária

recolhida á montante da fronteira possa ser retirada do preço no momento em que

bens e serviços tradabl.., ou transacionáveis, atravessem a fronteira numa

operaçllo de exportaçllo. Essa situaçllo conferiria á produçllo nacional um grau

máximo de competitividade.

Temos ouvido no Congresso Nacional pronunciamentos, nos quais se

defende que, quando posslvel, será ótimo exportar impostos. Por esse motivo,

algum imposto não ajustável na fronteira seria tolerável. Segundo esses

defensores, a desoneraçllo das exportações não passa de um modismo obsessivo.

Jã ouvi no Congresso, nesses termos.

Embora desconfortados, não ficariamos tristes com a eventual

disposiçllo de um vizinho em ajudar-nos a pagar as nossas contas, através da

exportação de impostos, é óbvio. Mesmo que as exportações de impostos fosse

posslvel, em função de ume stluação muito particular de mercados e custos

internos mutlo favoráveis, o jetlo melhor de exportá-los seria através do imposto

sobre exportação. Além de ele ser totalmente ajustável na fronteira, é totalmente

neutro em relaçllo aos interesses dos nossos competidores internacionais, pois

diminui a compemividade de nossos produtos nos mercados internacionais.

Temos que cuidar para que eventuais oportunidades de exportaçOSs

de impostos - como foi defendido e também defendo; se é possivel exportar,

vamos fazê-Io - sejam obtidas através de impostos ajustáveis na fronteira. Esse é

tipicamente um imposto de exportação e foi usado no passado. O único que não é

acetlo como um imposto ajustável na fronteira é o imposto de renda. Ele não é

ajustável pelo fato de ser incontornável, em face da atual necessidade de impor ao

nosso sistema uma certa dose de progressividade, tomando a renda poupada

alcançllvel pela tributação, como foi amplamente defendida no capitulo anterior.

Com a concentração de impostos apenas sobre o consumo. não

alcançamos pela tributação a renda poupada. O individuo que poupa cerca de 80%

da sua renda, vai pagar proporcionalmente á sua renda muito menos impostos do

que quem consome toda a sua renda.

Ajustamentos na fronteira são plenamente consistentes com o GATT e

a Organização Mundial do Comércio, desde que não discriminem contra produtos

importaúJs ou representem deduçOSs extras sobre produtos exportados. Deduções

de impostos indiretos não constituem subsidias ilegais ás exportações, enquanto

deduções de impostos diretos, como o Imposto de Renda, são ilegais. Essa é a

regra do GATT.

Mulatia mulandia, também é desejável que toda a carga tributária

aplicada a um produto brasileiro, vendido no mercado interno, possa ser aplicado a

um produto estrangeiro ao atravessar a nossa fronteira. Impostos como a eventual

Contribulçllo sobre Movimentação Financeira -CMF -, o PIS-PASEP, o CONFINS, o

IOF e o ISS, todos presentes em variáveis e inquantificáveis proporções nos

produtos brasileiros, não são ajustáveis na fronteira e, portanto, não podem ser

repelidos sobre os produtos importados. Os seletivos são de ajustabilidade

duvidosa, como veremos adiante.

O imposto de renda também não é ajustável na fronteira, mas sua

existência, como já foi exposto, não poderá ser dispensada enquanto a nossa

distribuição de renda for aquela mostrada no gráfico n' 2.

Retomando o foco sobre as propostas americanas - é importante o

que vai ser dito " verificamos que o Senador Lugg"" que fez a proposta de

subsmuir o Imposto de Renda pelo Imposto sobre Vendas no Varejo, apresentou

uma das mais ousadas propostas, se nAo a mais ousada, de grande interesse para

os Estados Unidos.

Como todos os Estados dos Estados Unidos já praticam o IW - o

financiamento dos Estados já é com o Imposto sobre Vendas no Varejo -, caso a

proposta do Senador Luggar seja vitoriosa, todos os impostos incidentes sobre a

produçllo americana vão ser ajustáveis na fronteira.

A redução de custos intemos seria mutlo expressiva com o Imposto

sobre Vendas no Varejo, porque um produto americano, caminhando da floresta ou

da mina até o balcao do varejista, não sofrerá qualquer acréscimo de valor devido a

cunhas fiscais, burocráticas ou financeiras de arrecadação, antencipados os

impostos. Há no imposto sobre o valor agregado uma cunha financeira,

representada pelo pagamento antecipado dos impostos em cada elo da cadeia

produtiva. Essa cunha financeira nAo existe no Imposto sobre Vendas no Varejo.

No trajeto entre a mina e a montanha, como já me referi, nenhum

documento fiscal existirá, tanto no âmbtlo estadual como federal. Isso acontecerá

nos Estados Unidos, com a proposta do Luggar. Os únicos documentos emitidos

nas cadeias produtivas seriam os exigidos para o rastreamento do custo e da

qualidade, ambos, única e exclusivamente, de natureza interna. V.Exas. podem

imaginar a redução brutal de custo que isso significará para a produção americana.

Mesmo para o varejista, o panorama fiscal nos Estados Unidos seria

de grande simplificação. Para o cumprimento de todas as obrigações fiscais de

todas as sociedades americanas, tanto das empresas como dos cidadãos, bastaria,

única e exclusivamente, sendo vitoriosa a proposta do Luggar. caixas registradoras

nos estabelecimentos varejistas. Toda a fiscalização seria fetla da porta do

estabelecimento para!ora e praticamente pelos próprios comerciantes, com poucos

fiscais, pois seria mortal para um varejista conviver com práticas desleais dos seus

conCOITEntes.
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As associações de classe passariam a incorporar, como uma de suas

principais atribuições - essa é uma proposta que fazemos -, "Camaras de ProteçAo

às Regras da Concorrência", algo parecido com as centrais de infoll'lUlÇOes

mantidas pelos próprios comerciantes para a proteçAo do crédito.

Porém, com essa proposta de total transfonnaçAo de impostos em

Imposto sobre Vendas no Varejo nos Estados Unidos, a conlribuiçio mais

expressiva de substituição desses impostos, para a compelillvldade de qualquer

bens ou serviços mede In U.S.A., estaria na ampliaçAo total de todos os impostos.

Todos os impostos naquele pais passariam a ser ajustáveis na fronteira. O Imposto

de Renda que hoje representa a maior parte da tributaçio, passa também ia ser

ajustável na fronteira, porque se toma um IW.

Atualmente nos Estados Unidos toda a seguridade social, a segurança

nacional, que nAo custa barato - e V.Exas. conhecem as aventuras bélicas dos

Estados Unidos -, todo o investimento público federal, todo o custeio da federaçio

são basicamente suportados pelo imposto sobre o emprego e pelo imposto sobre a

renda, dois impostos não ajustáveis na fronteira, prejudicando, assim, a

competilividade dos produtos americanos, em funçio da carga representada por

esses dois impostos que não slio deduzlveis no GATT.

Com a proposta de substituição desses dois impostos por um imposto

sobre vendas no varejo todos os custos suportados pela federaçao acima

mencionados passarão a ser deduzlveis dos produtos exportados. É bom lembrar

que esses dois impostos correspondem, sozinhos, a 73% de toda a receita

americana, hoje em tomo de 2,2 trilhões de dólares - base de 1995.

O mais empolgante ainda, nos Estados Unidos, tanto para o produtor

como para o emprego americano, será o impacto dessa proposta sobre os preços

de produtos estrangeiros vendidos nos mercados americanos. Todos os custos

suportados pela federaçao supramencionados passarAo a ser descarregados

também nos produtos importados e vendidos no mercado intemo, procedimento

que era impossivel antes, tendo em vista as regras do OMC/GATT.

(Nio Idantlficado) - Sr. Presidente, há problema com o som.

o SR. ADAUTO POUSA PONTE - V.Exas. não me eslllo ouvindo?

(Problemas no sistema de som.)

O SR. ADAUTO POUSA PONTE - Prosseguindo, com a proposta de

substituição desses dois impostos por um imposto sobre vendas no varejo, todos

os custos suportados pela federaçao acima mencionados passarAo a ser

deduzlveis, então, dos produtos exportados.

Mais empolgante ainda para o produtor e para o emprego americanos

será o impacto dessa proposta sobre os preços de produtos estrangeiros vendidos

nos mercados americanos. Todos os custos suportados pela federaçao

supramencionados passarlo a ser descarregados, também, nos produtos

importados e vendidos no mercado interno, procedimento que antes era imposslvel

pelas regras do GATT.

Estou falando tudo isso para que, ao pensannos no sistema tributário

brasileiro, aval~ o lII10ITIMl impacto que ele vai ter sobre o futuro da nossa

economia. É de fundamental imporljncla llllSl8 momento termos a conscl'ncia do

que eslá acontecendo no mundo. O mundo inteiro está fazendo um planejamento,

eslá-u qualilicando para uma economia globalizada, com mercados abertos, e o

sistema lribulário tem de ser absolutamente cosrente com esse novo modelo que

llIlá ai. Os Estados Unidos nlo alo tontos. Há propostas que vlo lorná-los

imbatlveia nos mercados intemacionais e, o que é pior, Imbatlveis no maior

mercado do mundo, que é o americano.

Citarei um trecho da proposta de Luggar, que não esconde seus

objetivos:

"A maioria de nossos parceiros

intemacionais tem sistemas tributários que são

ajusláveis na fronteira. Eles estio habilitados a

descontar seus impostos nas exporlaçOes de

seus bens. Os produtos americanos enviados

além-fronleiras do taxados duas vezes - a

primeira vez pelo nosso imposto sobre a rendll

e a segunda vez quando chegam a seu

.destino. Em comparaçlo, o novo Imposto

sobre Vendas no Varejo" - que defendo - "nlo

sará carregado nas exportaç6es. Ele irá nivelar

o campo onde o jogo é disputado com nossos

competidores. E o melhor de tudo, produtos

estrangeiros serAo taxados quando

consumidos nos Estados Unidos."

Todo o Imposto de Renda, hoje, ou seja, dois terços da tributaçllo

americana, vai ser descarregedo nos produtos que entrarem nos Estados Unidos.

V.Exas. imaginam o apoio que esse imposto vai ter das corponsç6es americanas. O

próprio Luggar diz, em seus textos, que já tem compromissos de diversas

corporações japonesas no sentido de instalarem imediatamente fábricas nos

Estados Unidos, porque vai ser o único lugar no mundo onde eles poderAo ser

compelillvos, tanto para exportar como para vender para o mercado americano.

Num cenário de abertura e globalizaçllo, a ajustabilidade na fronteira

ganha Imporlincia capital.

Voltando ás condiçOllS brasileiras, como vimos, seria indefensável
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propor a sublltiluiçlo de Imposto oabre a renda por imposto. indlntto. oabre o entre os paloeo que se dispuserem a participar do jogo global.

consumo, embora atá existam, por mais paradoxal que posou _, proposlaa nesse Nada falamos até agora oabre os demais impostos atualmente

sentido, com a subaliluiçAo do Impooto de Renda por impostos seletivos oabre o vigentes, mas fica fácil de se extrapolar os efenos negativoll acima elencados ao

consulTJll, como mostramos no gráfico. A Ollilllll proposta, a PEC n" 048, sugere a IOF, ao PI8-PASEP, ao COFINS, ao ISS e a Um eventual CMF, poia todos esses

total subslituiçlo do Imposto de Renda por impostol sobre o consumo. impooto., em cascata, padecem das mesmllll disfunç6es descritaI para os

Outro aspecto importante que deva _ analiaado " o tipo de imposto seletivos.

oabre o consumo que deverá ser implantado no Brasil. Os imposto. oabre o A bem da abrangência, é forçoso reconhecer que todas as

consumo devarIo ser totalmente transparentes e quan1ilic6vais. NIo é por acuo contra-indicaçOêl ciladas para os seletivos e para os demais imposto. slo

que Luggar defende o rvv. praticamente neutras em relaçlo aos produtos non tradabl... Um exemplo " a

Quanto aos impostos seletivos sobre combusUveis, energia e indllolria da construçlo civil, que " \1licamente uma produtora de non lradables. A

telecomunicaçOêl, meomo que possam sar ajustáVeis na fron1eira, o que " bastante quesllo de haver seletivos ou nAo " pralicemente neutra para essa jndOstria,

questionável, senam de quanlíficaçlo complexa, propicillndo aos noslOl porque, por muno tempo ainda, será imposslvel a importaçlo ou exportaçlo de

competidores Internacionais contestaçOea com grande risco de reaçõeS

protecionistas atrav6a da imposiçlo de compenuçOes trlbutirial sobre nouOI

produtos.

A dificuldade técnica acima apontada obrigarta a montagem de

organismo burocrático - iaoo é munlsslmo importante - interminitllAlnal encarregado

de defenninar o ajuslAl de fronteira para cada produto importado ou exportado.

Serta uma árdua tarefa delem1inar quantos quilowalls, quantos faxes,

quantol telefonemas, quantos lilros da petróleo foram necessários para que

determinado produto, como, por exemplo, um automóvel, percorrei" a cadeia

produtiva que liga a mina ou a floresta atá o porto de embarque. O valor "calculado"

- entre aspas - pela supracilada burocracia seria abatido das exportaçOes.,

Claro que, para haver itIonomla, todos os similares importados lAlnam

de ser taxados com um imposto sobra o consumo de igual a1lquota. Como nAo é

dillcil imaginar, o campo estarta 8lIClIncarado para toda sorte de patifanas.

Produtores e comerciantes, para poderem sobreviver, teriam da .. envolver em

grandes batalhas burocrállcaa para iuslilicar seul crádllOl nas exportações e

convencer autoridades a aplicar taxas compensatórtas nos produtos importados.

Burocracias paralelas sertam montadas em ascril6rios especializados

e em asoociaçOêl de clalse. Havena também muno dinheiro disponlvel para

convencer autondades. Eltarfamos reimpíentando algo parecido com o nada

saudOlO CIP - Conlrole InterminlstertaJ de Preços • a viva para sempre o modelo

cartarial que nos llagela desde os primórdios da colonizaçlo, quando o primeiro

cartório foi inaugurado no Brasil - o cartório das capitanias haraditárias.

Para simplificar toda a nossa alllumentaçlo, concentremos nossa

análise nOI impectolsobre a economia dos impostos, a renda a o consumo, dando

espacial 6nfue para a ajustabllidade na fronlaira, davldo a lua ia granda e cada

vez maia imporlanlAl inftu6ncia nos destinos da distribuiçlo da atividade econOmica

aeroportos, eotradas, hidroel6lricas ou edillciOl de qualquer tipo.

Foi dislrtbuido um matenal para V.Exas. Na sua pégina 20 há a

proposta FIPE, que está defendida através da PEC nO 195, de 1995, que foi

conotruida lAlndo como base nOl88 proposta. Basicamente, ela cont6m um Impooto

de Renda para a Unilo, arrecadando em tomo de 10% do PIB; .Imposto sobre o

Comércio Exterior, para a Uniio, com 0,5% do PIB; impostos selelivos, só para o

consumidor final, nunca para o interior das cadeias, sobre fumo, bebidas aleoólicas,

armas e munições; IW, imposto sobre Consumo, para o Estado, com repasse para

08 MuniclpiOl. Esse repasse nAo serta definido em Bruilia, mas fruto de uma

negocíaçAo direta em cada Estado. Essa " a base do federalismo. Cada Estado vai

negociar. CPITl OI seus Pretenos, nas Asoembléias Legialativas, qual " 8818

percenM:1. Eles via contratar (ininteligivel), qual é a funçlo do Municipio e de

quanto será a transferência de cada Estado para OI seul Munlcipiol.

(: isso o que todas ai empresas estio fazendo hoje, ou seja, seguindo

o modelo parlicipativo de repartir poder com os seUS trebalhadores. O mesmo tam

de ser feito na eofera govemamental, com a d88C8ntralizaçlo, a reparliçlo de

poder. (: dillcil, ninguém abre mio de poder, mas nAo exislAl ou1ro caminho. Há,

ainda, os Impootos oabre Imóveis, que senam de compet6ncia dos Municipios.

segundo a proposta FIPE, consumidores, detentores de renda e

proprtelán03 alo os conlribuinlAll etetivoll de quelquer lrtbuto. Eles slo alcançados,

na propOti~ FIPE, por meio da incidAncia do Imposto de Renda, de compettncia

federal; do imposto sobre o consumo, de compel6ncia estadual; sobre Oconsumo

de certos bens para a UniAo - slo os ..letivos -; e do imposto sobre a propriedade

Imobiliárta urbana e rural, de compel6ncia municipal.

Tenho uma crtlica a fazer - enio" bem uma crtlica, pois nenhum

sistema" pertano. Transferir para o Municipio a cornpel6ncia do imposto sobre a

propriedade rural lragillza muno o poder da UniAO em fazer polllicao de melhor
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distribuiçAo da propriedade de terra.

Todos os demais impostos e contribuiçOes sociais seriam extintos na

proposta FIPE, com exceçllo dos impostos sobre o comércio exterior, de caréter

regulatMo.

Essa é uma proposta de desenho clássico, mas nela se destacam dois

aspectos muito ousados. O primeiro refere-se ao aumento da arrecadaçAo do

Imposto de Renda • aumento necessário para compensar a eliminaçAo das

contribuições sociais • dos atuais 4% para 10% do PIB. Assim, a participaçAo do

Imposto de Renda. no PIB, pela proposta FIPE, passa de 4% para 10%, com

allquotal marginais de 10%, 20% e 30%. O aumento de arrecadaçAo ocorreria pela

ampliaçAo da base de incidência do imposto, a qual seria conslilulda pela totalidade

da renda das pessoas lIs.icas , sem deduções ou abatimentos de qualquer natureza.

A FIPE propõe, ainda, a integraçAo do Imposto de Renda Pessoa

Jurldica com o Imposto de Renda Pessoa Flsica. Defendemos a idéia de que quem

paga imposto é sempre o cidadAo, seja como auferidor de renda, seja como

consumidor, mas sempre o cidadlo. Nessa 6tica, o Imposto de Renda Pessoa

Jurldica seria transformado num Imposto de Renda retido na fonte em nome do

acionista, para, depois, ser compensado na sua declaraçAo de Imposto de Renda

pessoal.

O potencial de arrecadaçAo de um Imposto de Renda de base ampla,

como está sendo defendido, • pode ser apreciado pelo seguinte racioclnio: do lotai

da PEA • populaçAo brasileira economicamente ativa, cerca de 67 milhOes de

pessoas -, 10% aufarem em tomo de 50% da renda nacional. Esses slo dados do

Banco Mundial. Na realidade, slo 51%.

o imposto de consumo seja recolhido em regime monofásico, apenas na etapa da

venda no varejo, como nos Estados Unidos. Em relaçAo ao IVA, os custos de

produçAo diminuem nlo apenas porque se elimina o custo administrativo e o custo

do controle fiscal, mas porque se elimina o custo financeiro dos estoques,

representado pelo carregamento de impostos ao longo de todo o processo

produtivo. Essa caracteristiva do IW é especialmente benéfICa em termos de

reduçAo de custo dos produtos num pais que costuma praticar as taxas de juros

mais elevadas do mundo. É evidente que a transiçAo do sistema para o IW requer

tempo para preparar tanto as máquinas arrecadadoras, a fiscalizaçAo, como os

contribuintes.

A proposta FIPE atende, de maneira abrangente, aos princlpios e

objetivos apresentados nos tltulos anteriores, tanto na questlo da cidadania, como

no desenvolvimento social e no desenvolvimento econômico

A última parte da minha apresentaçAo, que talvez seja a mais

importante, depois de todas essas considerações de ordem um pouco filosófica e

outras te6ricas, é sobre o que fazer, que recebe o titulo ;Em Busca do Consenso".

Como já foi dtto anteriormente neste trabalho, existem idéias íançàcias

na PEC nO 175, de 1995, do Poder Executivo, que podem ser incorporadas ás

propostas da FIPE, como também, segundo o nosso entendimento, á PEC nO 47, de

1995, do Deputado Luiz Carlos Hauly, aqui presente, e á PECo nO 124, de 1995, do'

Deputado Firmo de Castro. Todas essas propostas defendem a manutençAo dos

impostos clássicos, com o Imposto de Renda para a UniAo, o Imposto sobre o

Consumo para os Estados e o .Imposto sobre a Propriedade Imobiliária para os

Municlpios.

Partindo da Proposta do Executivo - PEC nO 175, de 1995 _,

entendemos ser de grande oportunidade as alteraçOes propostas na tributaçAo do

consumo. A transiçAo para uma maior distribuiçAo sobre a renda auferida, como foi

defendida neste texto, pode em muito, no nosso entendimento, ser facilitada pela

criaçAo de um imposto federal sobre o consumo, como propõe o Governo, pois, na

medida em que aumentasse a arrecadaçAo do imposto sobre a renda, o Congresso

Se esses 10% da PEA, que representam apenas 6,7 milhões chefes

de familia, fossem tributados em 20% da sua renda, arrecadariam aos cofres

públicos 10% do PIB, que é a proposta FIPE. Fazendo a Receita Federal alcançar

a renda que já existe - esse é um dado oficial -, buscando o que lhe é devido,

apenas 6,7 milhoea de chefes de famllia estariam contribuindo com 10% do PIB, o

que já é mais do que o dobro da arrecadaçAo atual. A proposta nlo é tributar

somente a renda desses 6,7 milhoea. Ao contrário, todos devem contribuir de Nacional iria diminuindo a allquota do imposto federal sobre o consumo. A

acordo com a sua capacidade econOmica. Esse racloclnio foi fetto apenas para idéia bésica é a seguinte: para poder transferir a massa tributária para o Imposto de

mostrar a viabilidade de se ampliar bastante a participaçAo do Imposto de Renda na Renda precisamos de tampo, e a Unllo nlo poderia, a curto prazo, sobreviver s6

massa tributárta brasileira. com o Imposto de Renda arrecadado hoje. Monttorando esse aumento de massa,

O segundo aspecto a destacar, nessa proposta, diz respetto ao terlamos a proposta do Govemo complementando a arrecadaçAo do Imposto de

imposto sobre o consumo de bens e serviços. Há consenso de que esse imposto Renda. Na medida em que o Imposto de Renda aumentar, o imposto sobre o

deve ser nlo-cumulativo e Incidir, com allquotas reduzidas, sobre o consumo consumo federal iria diminuindo. Assim, farlamos aquilo que defendemos no

interno, desonerando os investimentos e ai exportaçOes. A FIPE propõe, ainda, que passado, que é a monttoraçAo da transiçAo de poucos tributos sobre a renda para
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muitos tributos sobre a renda, ajudados por esse imposto complementar sobre o

con'lllmo federal.

No futuro, com uma melhor distribuiçllo de renda, a polilica tributária

poderia ser revertida, isto é, aumentar-se-iam as aliquotas dos impostos federais

aobre o consumo concomitantemente com a redução das aliquotas dos impostos

sobre a rendII. Essa necessária rnonitoraçao da massa tributária em curto e médio

prazos fica viabilizada com a proposta do Executivo, sem que sejam necessárias

alt8raçOes constitucionais.

Devo ressaltar que foi fundamental a nossa visita a Washington e todo

o material recolhido foi exaustivamente estudado por todos nós. Confesso que, ao

ler a proposta do Executivo, fui um critico bastante duro. Nada encontrei de

importanta nela. Hoje, creio que eia tem uma grande força e deve ser analisada, no

nono ponto de vista, corno um instrumento importante de rnonHoraçAo, por muHas

e multas décadas, do sistema tributário nacional.

Quanto ao imposto sobre o consumo, multifásico do tipo IVA ou

monofásico do tipo JVV - a FIPE defllllde o IW - , entendemos hoje que, embora

defendendo o IW por inúmeras razoes, essa decisAo deveria ser remetida para as

Auernbléias Legislelivas Estaduais. Também na Constituiçllo Federal nada se

obrigaria aos Estados, nlo se Imporia uma regra, se eles teriam que abraçar o IW

ou abraçar o IVA. As Assembléias Legislativas via negociar com o Governo e com

os _ repreI8ntadios qual é o melhor sistema.

Na Consliluiçllo Federal ficaria definido apenas que esse imposto

seria arrecadtldo no destino, isto é, com aliquotas zeradas nas operações

interestaduais a nas exportações. Os Estados estariam, nas vendas dentro de seus

territórios, totalmente desimpedidos para optarem pelo JVV ou pelo IVA, corno

também totalmente desimpedidos para estabelecerem, através de negociaçAo com

IletJS cidadAos, as aliquotas a serem praticadas internamente. Essas disposições

atenderiam plenamente as posições favoráveis à partilha do poder, condiçllo

primeira do federálismo, ao mesmo tempo que inibiriam as práticas predatórias da

chamada guerra fiscal.

VISandO coibir a sonegaçAo através de práticas que desrespeitam as

regras da concorr6ncia, é bem-vinda também a proposta do Executivo- que adota o

imposto de consumo federal complementar nas vendas interestaduais. Para

compatibilizar Mse dispositivo com as propostas acima defendidas de autonomia

estadual, propomos que _ imposto federal sobre o consumo tenha nas vendas

interestaduais uma aliquota igual à maior aliquota estadual vigente para o IVA.

o imposto lISladual nas vendas interestaduais seria zero e o imposto

federal de COIlllumo seria igual à maior aliquota vigente para o IVA do Estado com a

mecanismoa automáticos de proleçio ao contribuinte deverlio ser criados para

evitar o empoçamento da crédHos fiscais no interior das cadeias produtivas.

Existe, com o imposto federal nas vendas interestaduais, o perigo de,.
em algumas cadeias, haver o empoçamento de crédito. Por isso, deve haver

dispositivos para evitar que iPo aconteça. NIo vamos entrar em detalhas sobre o

assunto, porque é um assunto bem mais aspecillco. Ternos várias idéies para isso,

mas nAo é o caso de entrar em discueslo agora.

Outra adaptaçlo _Ária à proposta do Imposto sobre o Consumo

Federal li que, nas vendas intra-estaduais, sua incid6ncia deverà acompanhar a

prática local, isto é, ser rnonofásica - JVV - ou multifásica - IVA -, em harmonia

com o imposto de COIlllumo estadual. J: importante que eSSll imposto de consumo

federal acompanhe a pràtica intema da cada Estado.

o Governo sinalizou a intenção de incorporar o ISS ao Imposto sobre

o Consumo em futuro próximo. Entendemos que essa fuslo deveria ser imediata,

como propõe a FIPE, pois sua arrecadação - isso eu aprendi com o Deputado Luiz

Carlos Hauly, na sesslo da semana passllde - atualmente é de 2,5 bilhões. Estou

correto, Deputado Hauly?

o SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY· Está.

O SR. ADAUTO POUSA PONTE • Devo salientar que metade dessa

quantia é arrecadada na Grande SIo Paulo. Essa perda poderia ser amplQmente

compensada pelo aumento da plllticipaçAo dos municlpios na arrecadação do

Imposto sobre o Consumo Estadual. A PEC do Deputado Luiz Carlos Hauly já

propõe isso, ou seja, aumentar de 25% para 30%. NlllIlI8 ponto, temos uma

discordância. Achamos que _ porcentagem nAo deveria estar expllclta na

Constiluçlio. Isso é negociaçAo. Slo Paulo nAo tem nada a ver com o que o Paraná

ou o Piaul estio negociando. Cada um vai ter liberdade e vai poder criar, enfim,

decidir o que é melhor para si mesmo, ainda mais no Brasil, com as disparidades

enormes de atribulç6ets entra Municlpios '! Govemos Estaduais.

De outro lado, as tio discutidas e procadentes preocupações com as

perdas dos Estados produtores poderiam ser ampiamllnte compensadas já com

essa flexibilizaÇlio, como também com a ampliação de bllS8, com uma drástica

redução da sonegaçAo. Não é sério aceitarmos passivamente que o atual nlvel de

evado seja mantido. NIo é sério aceitar essa sHuaçAo. A idéia da criação de

CAmaras da ProteçAo às Regras da Concorrência poderá ser um forte instrumento

de combate à sonegaçAo e à corrupçlo.

Câmaras de ProteçAo às Regras da Concorrência, representando

cadelas produtivas, intagrariam a Receita Estadual aos empresáriOS organizados

em suas a8SOClaçlles, recoihendo infonnaçOllS sobre práticas de sonegaçAo e de

maior allquota, para evitar qualquer tentaçAo à sonegação. Entretanto, corrupção, aumentando de maneira substantiva a efici6ncia do Fisco e
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desestimulando empresários e fiscais inescrupulosos a se associarem contra os

interesses colativos e as regras da concorrência.

Com a abertura, a globalizaçao e a estabilizaçllo monetária fica

imposslvel ás empresas cumpridoras das suas obrigações fiscais sobreviverem

ignorando os maleflcios da sonegaçAo praticada pela concorrência desleal. Esse

novo cenário oferece uma oportunidad~ única para o resgate das relações entre os

contribuintes e os Estados. O simples anúncio da criaçllo dessas Câmaras

provocaria uma brusca mudança no comportamento do fiscal e do contribuinte

inescrupuloso. Não é mais posslvel apostar em sistemas isolados e antagônicos,

organizados em guetos corporativos, isto é, Fisco contra contribuintes.

Resumindo, podemos dizer que o núcleo central das mudanças

propostas pelo Executivo, todas relativas ao Imposto sobre o Consumo, são, com

pequenas alterações, fortemente positivas.

Já chegando ao fim da minha manifestaçllo, farei, a seguir, algumas

considerações sobre os principais pontos negativos da PEC nO 175, de 1995, do

Executivo, que merecem a meis ampla análise dos Srs. Congressistas.

Primeiro ponto negativo: empréstimos compulsórios. Creio que estão

relativamente bem encaminhados tanto os empréstimos compulsórios para

abllorçAo de poder aquisitivo como os empréstimos compulsórios para financiar

investimentos públicos.

Empréstimo compulsório para absorção de poder aquisitivo é um

instrumento que possibilita uma excessiva intervençllo do Estado na economia.

o outro, que é o compulsório para financiar investimentos públicos,

com a prerrogativa de financiar investimentos com empréstimos compulsórios, é

inaceitável. Primeiro, todo gasto não emergencial deve estar previsto no Orçamento

público. Segundo, OS investimentos públicos usualmente utilizam recursos a fundo

perdido, não gerando retomo financairo que pudesse ser devolvido aos credores

do empréstimo.

O terceiro ponto negativo da PEC nO 175, de 1995, é a manutençllo da

Imunidade tributária. O alargamento da base tributária é indispensável para que se
reduzam as alfquotas dos impostos. A manutençllo das imunidades prejudica esse

objetivo.

O quarto ponto negativo é a possibilidade de a União instituir novos

todos em cascatas e, como verificamos, não ajustáveis na fronteira.

A manutençllo do IOF, ISS e contribuições sobre a folha de

pagamento, Mo quantificáveis e totalmente opacos no preço de venda ao

consumidor final, também é um ponto negativo, pois também não são ajustáveis na

fronteira.

Também consideramos negativa a manutençllo do imposto sobre

grandes fortunas, porque já existem dois instrumentos para melhorar a dlstrlbuiçao

de riqueza em nosso sistama tributário: o Imposto de Renda e o Imposto sobre

Doações e Heranças. O Imposto sobre Grandes Fortuna representa uma ameaça,

que pode desestimular a residência dos grandes capitais no Brasil. O Imposto

sobre Doações e Heranças está incorporado na proposta da FIPE ao imposto

sobre a renda.

A manutençllo do IPVA é outro ponto negativo.

Fechando a discussão sobre todas as propostas citadas, queremos

reafirmar as consideraçlles já emitidas sobre os Impostos Seletivos sobre insumos,

as quais desaconselham a sua adoçA0.

Sr. Presidente desta Comissão, Deputado Jurandyr Paixão, Sr.

Relator, Deputado Mussa Demes, e Srs. Deputados, propomos finalmente, para

que não se percam informaçlles e mesmo para que não ocorram omissOes que

prejudiquem a correta avaliaçllo de todas as propostas apresentadas, que se

constitua uma comissão de técnicos ligados às propostas supracitadas, a qual,

coordenada por esta Comissâo Especial, se dedique à montagem de simulaçlles

que auxiiíem a Relatoria na definiçllo da melhor proposta para o nosso Pals. Afinal,

todos esses técnicos dedicaram grande parte de suas vidas ao estudo dessas

questões. Creio, em um Pais de poucos talantos, que seria um grande desperdlclo

se essas pessoas não fossem agrupadas para escolher, em uma siluaçllo de

graves mudanças internacionais, o melhor para todos n6s.

Ninguém duvida que todos querem o melhor para o País. Conheço

todas as propostas dos Srs. Deputados e as tenho debatido com S.Exas. Não

tenho a menor dúvida de que todos estão aUamenle comprometidos com o que há

de melhor para este Pais. Todos têm assessorias extremamente competentes. Não

vamos desperdiçar nosso poucos talentos. Essa é a nossa proposta.

impostos, mesmo sendo cumulativos. A incidência dos atuais impostos cumulativos, Srs. Deputados, concluindo, queremos salientar que temos plena

em cascata, não ajustáveis na fronteira, é uma das grandes distorçlles do sistema convicçllo de que poderemos construir um sistema tributário que possa atender pur

tributário brasileiro, com graves conseqOências para a nOSlla competitividade. muilas décadas as necessidades do Estado brasileiro, sem agredir as necessidades

O Govemo Federal é omisso em relaçAo aos impostos em cascata, básicas da nossa sociedade e que constituem o titulo deste trabalho: ''Tributaçllo

como o PIS e o COFINS, ao mesmo tempo que nAo toma posição firme contra o com ênfase na cidadania, no desenvolvimento social e no crescimento econOrnico."

restabelecimento das Contribuições sobre MovimentaçAo Financeira, Muilo obrigado. (Palmas.)
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Se a Mesa pennilir, gostaria de apresentar a todos dois importantes

companheiros que participaram da montagem da proposta FIPE. São Professores

da Faculdade de Economia e AdministraçAo da Universidade de Silo Paulo e

pesquisadores da FIPE - FundaçAo InsliMo de Pesquisas EconOmicas- , também

da Universidade de SAo Paulo, Ivo Torres e Maria Helena Zocon. Gostaria, se

fosse posslvel, que, durante o debate, S.Sas. pudessem participar e me auxiliar,

pois slo da maior compet6ncia e merecem toda admiração.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Jurandyr Paixio) • Desejo fazer

uma obseNaçAo antes de passarmos às perguntas, que serio feitas em bloco.

Recebemoa uma comunicação da Presidência, solicitando que os trabalhos se

encerrem às 16 horas. Essa solicitaçAo chegou há pouco. Os tr~s Deputados

inscritos farlio as perguntas em bloco, para que constem das notas taquigráficas.

Desde já informo que as respostas serio individuais. Nilo temos, Deputado Edinho

Bez, como fazer de outro modo. Temos uma nonna regimental a seguir.

Gostaria que os Deputados Luiz Carlos Hauly, Pedro Novais e

Alberto Gokfmam fizessem suas perguntas rapidamente, para que possamos

encerrar a reuniAo.

o SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY· Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Parlamentares, eminente palestrante, Dr. Adauto Ponte, com muita satisfaçAo

ouvimos a exposiçAo de V. Sa. Somos conhecedores da proposta FIPE e

acreditamos que podernotl chegar a um denominador comum.

A grande mudança a ser estabelecida no sistema tributário chamamos

de quatro passos importantes - estrutura conslilucional, legislaçAo complementar,

refonnulllçAo do aparelho fiscal e arrecadador e a construção da cidadania -, os

quais devem ser dados simultaneamente. Na arqulietura do texto conslilucional,

fica evidente que temos de construir um modelo voltado para um sistema de

tributaçao de consumo mais inteligente, racional, funcional e que envolva a

cidadania, corno é o caso do lVA ou do rvv. Defendo, assim corno a FIPE, depois

de ter defendido por mulios anos o IVA, o IW. Só teremos cidadania quando

houver um Imposto transparente, através do qual o cidadilo possa ser o

co-responsàvel pela sua cobrança, exigência e exação fiscal.

Sabemos que esse é um processo de transiçAo. Para sairmos do

atual modelo e chegannos àquele que entendernotl como o mais correto, teremos

de caminhar por urna trilha que possibilite o avanço da construçAo desse novo

sistema. Começaria desde jà com a diminuiçAo das allquotas, via Senado, do ICMS

• que hoje 6 de 12% e 7% - reduzlndo-o ano a ano pela metade e, em dois anos, o

reduzirlamos a zero. Depois, de acordo com essa idéia, passarlamos do IVA para o

rvv. Nilo tenho dúvida alguma de que o lVA, assim como o ICMS, carrega os

mesmo vlcios da escrlturaçAo, de burocracia. Se conseguinnos caminhar para o

IW, teremos essa possibilidade.

A garantia da receita seria dada, no meu entendimento, através de

imposto seletivo tanto da União quanto do Estado. Eu nAo daria uma aUquota

máxima, corno propOe a FIPE, mas um imposto seletivo que possibilliasse á UriAo

compensar 1% do PIS, contraparte do IPI, que seria fundida no novo Imposto de

Consumo. Na verdade, ele tem 2,2% do PIS de arrecadaçAo do IPI, sendo que 57%

do deste é repassado para Estados e Municlpios e Fundos Conslilucionais.

Portanto ficando com 1% do PIS, darlamos ao Governo Federal um potencial maior

que o atual, a fim de poder fazer a transiçio e a complementação do Fundo para a

desoneração dos insumos básicos da agrlculiura, máquinas e equipamentos,

exportações, semi-elaborados e produtos In natura.

Parece-me que nesse ponto reside todo o cerne da queslAo e da

mudança. Evidentemente, as demais questoes seriam mais facilmente adaptadas

ao novo contexto. Se conseguirmos superar a queslAo do Imposto de consumo,

com todas as suas variáveis e problemas - parece-rne que 6 a grande preocupação

do Sr. Relator, Deputado Mussa Demes - estaremos caminhando, rapidamente,

para esse consenso. Espero que possamos ter esse desfecho mulio em breve.

A sugestAo de as assessorias darem uma contribuiçAo mais próxima é

mulio oportuna, para podermos superaros impasses que ainda existem

Também fica clara, mais uma vez, a posiçlo da União. Pareee-me que

o Governo Federal, com e sua proposta, aceitaria urna decisilo desta ComissAo, ou

seja, do nosso Relator, Deputado Mussa Dernes, na arquitetura de um novo

sistema tributário.

Nilo vou me alongar, porque nilo temos tempo disponlvel. Gostaria de

parabenizar toda a equipe da FIPE, o Or. Adauto Ponte que, com muita clareza e

discemimento, explicliou outros modelos, deixando claro que a tendência mundial

hoje é fazer com que o Pais seja concorrente, viável do ponto de vista das

exportaçOes e importaçOes, que a cada dia vêm aumentando.

O SR. PRESIDENTE (Dtlputado Jurandyr Palxio) • Com a palavra o

Deputado Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS· Sr. Presidente, Sra. Deputados,

senhor exposlior, desejo congratular-me com o companheiro e amigo Adauto Ponte

pela sua exposiçAo. Conheço a proposta da FIPE, assim como as idéias do

convidado, já apresentadas em sua primeira exposiçAo na SubcomissAo de

TrlbutaçAo.

EslAo circulando nesta Casa quatro propostas: a do Sr. Adauto

Ponte, do Deputado Luiz Carlos Hauly, Horta e do Deputado Firmo de Castro. Ainda

nAo tive a oportunidade de ler a proposta do PT. Existem ainda as propostas do



Março de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 05773

Governo e a da FIPE. O que há de novo em todas essas propostas? Alguns Percebi, al6 pelos debates do Plenário, que os Deputados nAo estavam

detalhes.

O detalhe apresentado pelo Sr. Adauto Ponte é o Imposto sobre

ContribuiçAo. NAo tenho conhecimento da proposta do PT. A proposta do Govemo

tem como novidade a criaçAo de um outro ICMS para a área federal. Existe 11m

provérbio em latim que, traduzindo, diz: "Nada há de novo sobre o sol". Nlio se

inova nessa área. Os princlpios tributários slio os mesmos. O Imposto sobre

ContribuiçAo Financeira é apenas um IOF ampliado.

Prec:upl\llHM,senhor exposttor, dois pontos: como substttuir as 21

ou 23 - nAo tenho certeza do número - contribuições que existem. para a

Previdência Social e outros 6rgAos assemelhados, que dificultam o trabaiho dos

contadores, das empresas, reduzem a sua margem de lucro, o seu poder

competitivo, etc. Nenhuma dessas propostas traz a SOlUça0 para esses problemas.

A grande novidade que representa o Imposto Seletivo, existente em algumas

dessas propostas - e nAo quero ser irreverente -, nada mais li que o antigo Imposto

Único soble CombusUveis, ImP9sto Único sobre Energia Elétrica. Nlio é verdade?

Apenas acrescenlou-se o Imposto sobre o Fumo, que era o antigo Imposto de

Consumo, que continua In"butando em 90, 100, 150 ou 200% o preço do cigarro.

Outro ponto que me preocupa é a desoneraçAo das exportaçOes. O

Governo não teve coragem de enfrentar o problema e inventou o subterfúgio da

restilUiçAo de crédtto, etc. SAo pontos para os quais nlio encontro respostas em

nenhuma das propostas existentes nesta Casa. Por isso, torno a dizer que o

assunto da reforma tributária ainda nAo está maduro.

Era o que tinha dizer.

o SR. PRESIDENTE (Depulado Jurandyr PalxJo) - Com a palavra o

Deputado Alberto Goldman.

o SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Quero cumprimentar o

Sr. Adauto Ponte e a equipe da FIPE que realizou esse trabalho. Apesar de ser

uma proposta antiga, é a primeira vez que vejo alguns elementos juslificadores do

ponto de vista filosófico e critico a outras propostas. Creio que isso é importante,

porque uma decislio a ser tomada levará em conta as a~emativas existente e seu

embate.

Como disse o Deputado Pedro Novais, estamos enfrentando uma

sttuaçAo na qual o debate nAo está suficientemente amadurecido para que possa

haver uma colheita. Temos de encontrar uma forma - trata-se de uma quesllio

formal, maa fundamental, que gostaria de levar ao conhecimento do Presidente e

entendendo claramente, nAo conseguiam formar uma idéia consistente a respeito

da mal6ria. Era uma mal6ria mutto complexa, com a qual poucos estavam

entrosadoa. Pensamos, naquele momento, numa soluça0: colocar os membros da

CornissAo, durante quinze dias, num local isolado, para que só pensassem nisso

de manhA, de tarde, de notte, discutindo a matéria. Depois percebemos que se

fosse fetto somente Isso eslarlamos fugindo dos impactos extemos, fundamentais

para uma decisAo amadurecida. NAo nos podemos isolar. Ao mesmo tempo, seria

importante que tivéssemos conhecimento da experiências intemacionais, no caso

das patentes.

NAo é o caso de aqui pensarmos na questlio intemacional, mesmo

porque parte da ComissAo já esteve nos Estados Unidos acompanhando o caso.

Naquele momento fizemos, durante quinze dias, um trajeto pela Europa e Estados

Unidos, comendo, bebendo e dormindo com essa quesllio. Dessa viagem

participou o Miniatro Nelson Jobim, os Deputados Roberto Campos, Ibrahim

Abi-Ackel, José Carlos Aleluia e outros. Acabamos nos entendendo e aqui

chegamos com ~ soIuç1o praticamente unánime quanto à Lei de Patentes.

Pouco tampo depola do retomo dessa comisslio, a lei foi aprovada.

NAo ealou propondo uma viagem, mas que o Presidente e o Relator

pensem numa forma em que possamos nos enterrar nessa quesllio, sem que a

todo momento tenhamos que tralar de todos os assuntos. Isso é imposslvel. Assim

nenhum de nós vai amadurecer. Talvez alguna sejam especialistas e possam,

individualmente, se relacionar com a mal6ria, porque já viveram isso. O Deputado

Luiz Carlos Hau1y já foi Secretário da Fazenda e, portanto, tem um conhecimento

mais amplo do a..unto. Por6rn, a maioria de nós tem uma certa dificuldade em

amadurecer essas questoes.

Passamoa a manhA debatendo em várias Comissões. Cada um de

n6s, certamente, participou de dive....s reunlOes de Comiss08S hoje pela manhA.

Sairemos daqui correndo para uma reunilo de plenário, para debater outroa tantos

temaa. Dessa forma, o que ligara estamos fazendo se perde. Vamos ter uma

convocaçAo extraordinária. Provavelmente esse tema estará sendo tratado nessa

convocaçlio extraordinária. Sugiro que tenhamos uma dedicaçAo especial, que

montemos um trabalho intenso. Podemos trazer ao Congresso Nacional ou a algum

lugar de Braama pesaoas ligadas ao tema, seja da FIPE - a oferta está sendo fetta

pelo seu pessoal -, seja do próprio Governo. NIo é admissivel que os Ministros

Pedro Malan, José Serra, Reinhold Stephanes e o Chefe da Recetta Federal nlio

estejam participando dHttl debate, que também envolve a Previdência. Nlio é
do Relator - de amadurecer essa quesllio. Precisamos de uma estufa.

Durante as discussões, me veio à mente o seguinte: quando presidi li posslvel que essas peaaoas nlo estejam envolvidas decididamente, dedicadamente

Comisalio que tratou das patentes, passamos um ano ouvindo diversos expositores. nessa quesllio.
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Poderia aqui faz8r uma pergunta, pc* tenho uma l6lle de dúvidu.

Contudo, acho mais Importante encontrar Ul1lII forma, um CM1inho pIIflI Hguir. Do

jaito como estamos indo, nlo vamos chegar a nada. Eatou-me lembrando da

ocalilo em que pl'Bllidia a Cominllo da Pa!llntea, na rM8ITIII poaiçIo do Deputado

Jurandyr Paixlo. Vi o Plenlirio da boca aberta, com in1IIrrogaçOes saindo pelos

olhoa, aem sabar d8ll resposlBll. TIllTlOlI da buscar uma forma para, durante um

perlodo, !armas uma dedlcaçlo abeoluta, exclusiva _ queatlo, para que

cheguemos a alguma soluçlo. Do contrário, vamos faz8r iMo a vBl'lljo, o que nlo

adiantará nada. Nosso "varejinho·, a cada IllITIlIna, d. uma hora para discutir o

lIUunto, nAo vai dar em absolutamente nada. A muito longo prazo é que se vai

obter algum l'Bllultado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Jurandyr Pablio) • Tem a palavra o

Deputado Edinho Bez.

o SR. DEPUTADO EDlNHO BEZ - Promato ser breve, Sr.

compor a Comiullo. Devo dizer, entretanto, qua produziremos um texto. H$,

como Relator, Blllou absolutemente consciente, com o juizo fonnado a respetlo da

proposta do Poder Executivo. Por isso mesmo, padi ao Presidente da Casa um

tampo maior, aproveitando os trabalhos que deveremos ter durante o recesso

Parlamentar, a fim de analisar cuidadosamente, ciosos de nossa responsabilidade,

as demais propostas que tramitam nesta Casa. Algumas delas jã foram aprovadas

na Comisslo de ConstiluiçAo e Justiça e de RedaçAo. 10 o caso, por exemplo, das

propoatas dos Deputados Luiz Carlos Hauly, Luiz Roberto Ponte, Firmo de Castro e

da propolllll da FIPE. Também davemos ter a oportunidade de ouvir outras

propoataa que, embora nAo aprovadas na Comissão de Constituiçao e Justiça e de

Redaçao, poderio ser aprovetladas, total ou parciaimente, pelo Relator, que tem

podel'llll para isso. 10 o caso da proposta do Deputado Francisco Horta e da

proposta do PT, que se incorporam às que já estAo tramitando nesta Casa.

o tempo que teremos • cerca de um mêll - será o suficiente para que

Presidente. n6a, Inclusive podendo produzir o contradtlório, possamos nos stluar definilivamente

Cumprimento o Or. Adauto Pousa Ponte e toda a aquipe que em tomo de um texto que represente o que for de melhor no tocante aoa estudoa

colaborou com o encontro de hoje. Apenas registro nossa pl1lOCUp8Çlo para com a a" agora efetuados. NAo hesitaremos. Temos humildada suficiente para admilir

reforma trlb~rta. Essa é a mais importante de todas as reformas que eatamoll que nAo sabemos tudo. Pelo contrário, dentro desta Case há pessoas mutlo mais

implementando no Congresso Nacional. Tenho dito isso • o sinto noa divelsos preparadas, muito mais competentes, com formaçlio muito maior na área que o

Hgmentoa. A re/lexAo que faço, em funçlio do horário - prometemoll voltar outro próprio Relator do projeto. Com a humildade que sempre caracterizou nossas ações

dia - é que nlo podefemoa, de forma alguma, nos preciptlar. 10 muito importante na vida ptlblica, pretendemos ouvir também as assessorias - como vlnhamos

para o futuro do Brasil !armas uma reforma tributária que venha a satisfazer a todos fazendo atil agora -, nito apenas as da Casa, que mutlo respetlo e nos tem dado a

os segmentos da sociedade. Vamos lutar para que isso lICOIl!aça. NIo sejamos maior contrIbuiçito dantro do procetl8O, mas as das pessoas que se debruçaram

precipitados. Continuemos com asta.debata. sobre esaelrabalh,D ao longo dos anoa, como é o caso da assessoria da FIPE.

Parabenizo o Dr. Adauto Pousa Ponte, toda a sua equipe, o

Pl'Bllidente e o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Juranclyr Palxio) - Tem a palavra o

Deputado Mussa Dem8ll.

o SR. DEPUTADO MUSSA OEMES • Sr. Presidenta, Sra. Deputados,

inCOfJlOro-me às congratulaçOes dirigidas ao expositor, pela maneira concisa e

nuente com que apresentou os Blltudoa feitos pela FIPE. Ela está procurando dar

80 Pais uma contrJbuiçio na construçlio de um sistema tributário maia 'sIH e mais

justo do ponto de vista social, permitindo 80 Estado poder contar com os. recuTllOS

necessários à satlsfaçlio da suas necessidades inatilucion8ia de maneira mais

racional, mais simples e mais efetiva. Comungo também do sentimento do

Deputado Alberto Goldman.

~ forçoso registrar que, decorridoa mais de doia meses, reunindo-nos

todas as semanas, sem nenhuma ausência do PresidenlAl e do Relator, nunca

tenhamos podido contar com mais de um terço doa Parlamentares designados pera

o SR. PRESIDENTE (Deputado Jurandyr Paixio) - Agradeço ao Dr.

Adauto Pousa Ponte a presença, as observações que fez na data de hoje.

Agradeço a toda a equipe da FIPE, àqueles que vieram a Brasllia nos ajudar.

V.Saa. _ chamados, pois ealamos precisando de toda ajuda, de toda

InformaçAo, de todo esclarecimento. Esta foi uma primeira fase. Creio que, agora

sim, teremos uma sagunda fase, mais conclusiva. Como bem falou o Relator,

teremos o receno pela frente. Seremos convocadoa e, nesse perlodo, entendemos

ser a refonna tributária uma das principais matérias a serem debatidas.

Prepararemos, até a semana que vem, um roteiro de trabalho.

Discutiremos o assunto com os membros da ComissAo, com aqueles que têm

mostrado mais Interesse que oa demais. Teremos uma agenda bastante grande

para o mêlI de janeiro. Ouviremos as demais propostas, Inclusive a do Depulado

Francisco Horta, que nAo se manifestou na ComissAo. Esperamos que no final de

janeiro tenhamoa, nAo sei se o resuitado final, mas um esboço do relal6rto a ser

discutido na Comissio.
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Agradeço aos convidados e lOS SIs. Deputados I plrtlclpllÇlo.

Está encerradl I Illunilo.

x XX

"COMlssAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A SITUAçAo DOS BINGOS NO BRASIL

COMJS!!ÃO PARLAMENTAR DE lNoutBrro DESTINADA A INVESTIGAR A

SITJ!ACÃO DOS BINf.oS NO BRASIL

RELATÓRIO FINAL

Of. nO 1% I95-Pres., Brasília, i"3 de dezembro de 1995

Publl que-se.

Presldoote: Deputada Zuloiê Cobra (PSOB)

1° Vlce-l'reoidetIte: Deputado Ricardo Gomyde (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Deputado Vicente André Gomes (POT)
3° Vice-Presidente: Deputado Padre Roque (PT)

Rtlator: DEPUTADO EURICO MIRANDA (PPB)

Senhor President EM j"f / oi / 96 .
SUMÁR!Q

Nos termos do Regimento Intemo desta Casa, art. 37 e

seus incisos, encaminho a Vossa Excelência o Relatório Finei da Comllllo

Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar a Situaçlo dOI

Bingos no Brasil, com as conclusOss e recomendações, pera as

provídências regimentais cabíveis.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência manifestações de

apreço e distinta consideração.

")~/1..-
'/ /1

ZULAf~ COBRA
Presidente

'PS, (IV" 111~V·IIY,iT-=kl~d.1Stcrl!UU"jn)

(CII.11 'IH.2IR2(F:I.\:Uos.."I.wllria)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luis EDUARDO MAGALHÃES
DO. Presidente da CAmara dos Deputados
Nesta-

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar a

Situação dos Bingos no Brasil, criada pelo Requerimento nO 02, da 1995, em

reunião realizada hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Padre Roque, o

Relatório e as Conclusões apresentados pelo Relator, Deputado Eurico Miranda.

Participaram da votação os Senhores Deputados Eurico Miranda, Arnaldo Faria de

Sá, Nelson Meurer, Nelson moch, Zulaiê Cobra, Carlos Santana, Padre Roque,

Vicente André Gomes, Marquinho Chedid e Lindberg Farias.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1995

1) Ap....ntaçio

2) CODJlituiç1e e iDJtalaçio

3) Lexislaçio federal citada no requerimento

4) TnbaIbol realizad..

S) Sint.... d.. depoiment..

6) Relato das dUilêDeiu

7)Coadu_

S) Recomendações

9) Proposta Lexislaliva

10) Pa er da comissio

11) An ..

1 - Item que a CPI se propôs investigar

2 - Requerimento e ato de instalação da CPI

3 - SullJlituiçlles na CPI

4 - Legislação

S - Reuniões e audiênciu públicas (cronograma)

6 - Diligências (cronogama)

1) APRr;SENTACÃQ

1.1 A instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito é prevista no
art. 3S, § I·, do Regimento Interno do Càmara dos Deputados. Destina-se à apuração de fato
determinado e por plllZO certo e confere poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais, além de outros previstos em lei e no próprio Regimento. Nos termos do § 2° do
mesmo artigo, considera..se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a
vida pública e a ordem constitucional legal. econômica e social do País. que estiver

devidamente caraoterizado no requerimento de constituição da Comissão.

A comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a situaçio
dos bingos no Brasil foi instituído a requerimento do Deputado Marquinho Chedid. com o
apoiamento regimental. Na Justificativa, o autor explicava que a proliferação dos bingos
começou com s regulamentação da Lei n' 8.672, de 1993, apelidada °Lei Zico', cujo art. S7
assegura às entidades esportivas o direito de promover sorteios da modalidade bingo.

visando a angariar fundos para o fomento do desporto. Contudo, acrescentava, o

desvirtuamento começou a ocorrer a partir do momento em que intermediários começaram a
utilizar-se dos clubes para burlar a regulamentação e ficar com a maior parte do lucro.

~~/..".....4
Deputado EURICO MIRANDA

Relator

Consta que o art. 57 foi inserido na lei com a intenção de compensar
a extinção dos incentivos fiscais ao espone. pelo Presidente Fernando Collor, e. desta forma,
evitar a falência dos clubes O que surpreende é que. a menos de um ano da entrada em vigor
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da Lei Zico, o bingo já era auociado a jogo do bicho, corrupção, fraude, sonegaçio fiscal.
IaV'!8Cffi de dinheiro, enriquecimento ilícito e jogos de azar. Assim, há quem duvida que o art.

57 teMa sido reslmente introduzido na lei para atender ao esporte.

1.2 A principio, esta CPI entendia que não era sua tarefa julgar o
mérito do bingo como se fosse um jogo de azar qualquer e, neste sentido, concluir se, em
virtude da atraçlo quase irresistivel que o jogo exerce sobre as pessoas, convinha ou Dio ao
Pais. Entendia que era de sua alçada avaliar o bingo enquanto fonte de receita para as

entidades desportivu. Dai por que, originariamente. se propunha investigar a situaçio dos
pingos no Brasil com o objetivo de resgatar o víncuto original com as entidades de prática e
administraçio do esporte e o esporte olímpico e • possivelmente, recomendar o

aprimo~o do art. 57 da Lei Zico e de sua regu1amen~. Em resumo, susPeitava que o
problema não era o bingo em si, mas a redaç!o da lei e do regulamento.

Mesmo resultando de uma interpret!Çio restrita do Requerimento
de CPI, o objetivo assim descrito era demasiadamente amplo e, portanto, dificil de alcançar,
em termos opencionaiJ. Foi preciso desdobrá-lo em objetivos menos pretensiosos - o que,

inclusive, l\cilitaria a conduç!o da investigaç!o. Assim, para começar, a CPI decidiu
empenhar-se na busca de uma re.posta às questõe. que estão especificado. no Anexo I.

1.3 Com o propó.ito de ....gurar ao trabalho da CPI o máximo de
flexibilidade, o roteiro bisico elaborado pela Comissão foi sendo modificado e ampliado 10

sabor dos acontecimentos, a partir da! audiências póblicas ÍllÍcÍlÍs, ..... !im previamente
acordadas, na primeira reunião plenária. Tal procedimento revelou-se acertado, inclusive
porque, no decorrer dos trabalhos, ficou claro que:

a) Nos primeiros depoimentos, foi afirmado que alguns Estados já
dispunham de mecanismos legai. e estruturai. cspazes de pôr ordem no caos criado pela
ws&cia de regulamentaç!o e fiscalizaç!o e que o controle da !ituaç!o era apenas uma
questão de tempo. Esta inesperada declaração dos Secretirios de Fazenda dos Estados
deixou os parlamentares preocupado. e provocou a constituiç!o de uma Subcomissão de
DiligCnclas, com o objetivo de averiguar corno os bingos fi.mcionavam de verdade, sem as
msquiagens próprias da escrituraç!o mercsnti~ do depoimento ensaiado sob a orientação de
usessor juridico, do relatório burocrático.

b) Embora indispensável, o exame da doeumen~por !i só nio
permitia obter um retrato fiel da sítuaç!o dos bingos no BnlSil. Cedo manifestou-se a
necessidade de confrontar o testemunho silencioso, emhora eloqüente, dos pspéis com o
infQnnoções obtida! em vistorias, e com os esclarecimentos prestado. de viva voz por dooos
de bingo e dirigentes de entidades esportivas. No que se refere aos donos de bingo, foi
certamente o uso conseqüente da combinação documentaç!o-depoimento-diligência que
deixou 8lguns deles tão nervoso. que pwaram a dizer-se ameaçados e pres5ionados, indo
denuociar-se em delegacia de policia e tentando trocsr o papel de caça pelo de caçador.

c) A investigaç!o não se limitou aos chamados bingos pennsnentes,
como preliminarmente se havia imaginado, nem 105 bingos eventuais e "similares" referidos
,especificamente ao esporte. Foi impossível ignorar a existência de similares que sio, no
mínimo, mui!o parecidos com o bingo, não importando a que titulo e com que finalj.dade sIo
realizados. E neste contexto que deve ser entendida a convocaçio dos responsáveis peJa
Tel..Sena e pelo Paps-Tudo e as referências a sorteios do tipo "Bingio dos Importados",
"Bingo da Cua Própria", Telebingo, Fonebingo, "Dislc- Prêmio", "Jogo dos Sonhos" (~jogo

do bicho disfarçado).

Quanto á Tele-Sena e ao Papa-Tudo, trsta-se de titulos de
cspítalízaç!o, 'colocados no mercado, respectivamente, pela Liderança Capitalizaç!o S/A
(leia-se Grupo Silvio Santos) e pela Interunion Capitalização S/A. É público e notório,
porém, que atris da fil<:hada da "poupança programada", cuja manutenção é cuidsdosamente
supervisionada pelas autoridades da República, se esconde um componente lotérico que
rende fibuIas a seus proprietários, sob o manto da beneficência, do divertimento popular, da

propaganda. Em !int.... tudo muito legal (no aspecto eeonômico-financciro), porém pouco

ético (quando se con5idera a concentraçio da publicidade no componente de maior apelo
popular, ou seja, o jogo).

1.4 No caso da investigaç!o sobre a !ituaç!o dos bingos no Brasil,
põdc-se mais uma vez constatar que sempre se sabe como uma CPI começa, mas nunca como
ela acaba. De tàto, quando, após sei! meses de trabalho, as atenções já estaVllJll concentradas
na redaç!o deste Relatório Final, surgiram noticias de suposto envolvimento de um

parlamentar da CPI com proprietirios de bingo. O esquema de corrupção teria sido
detectado pela Policia Civil de Sio Paulo, no~ de uma investigação da! ligações do
bicheiro Ivo Noal com uma rede de cas!inos clandestinos. O pagamento de propinas ao
Deputado teria !ido mencionado em conversas telefônicss gravadas. Coincidência ou não, O

"escindaIo" estourou exatamente no dia da derradeira audiência pública, quando a
Corregedoria da Câmara decidiu apurar as denúnciu de exlorsiolsuborno.

O episódio não conseguiu abalar a delermínaç!o de levar a inquérito
até. o fim, fossem qum fossem os interesses em jogo. A C'1 entendeu que, diante de um

pouivel complô anti-CPI, outra coisa nio lhe cabia fizer se nio prosseguir os trabalho..
Afinal, a CPI como tal nada estava a dever a ninguém e questões relacionadas com decoro
parlamentar eram da a!çIda da Corregedoria da Casa. Ademais, que credibilidade poderia ....
dada à deOOncia daqueles ligados à contravellÇio e ao crime organizado, que já sabiam de
antemio que seriam denunciados no Rdatório da CPI?

Futalmente, em virtude da! circunstincias que serviram de pano de
fundo às denúncias e após avalii-Ias, a Comislio de Inquérito julgava haver boas razões para
acreditar que tudo nio pwava de uma armaçio para desmoralizi-la e antecipadamente
frustrar as medida! que viessem a ser recomendadas com relaç!o à alegada vincuIaçIo do
bingo ao crime orpnizado, à contravençio, à prostituiç!o, á lavagem de dinheiro, 1OS.iosoa
de azar eà sonegaçio fiscal.

Contudo, já que o suborno teria sido pratieado com a finalidade de
"tàcilitar" os depoimentos e "maneirar" o relatório, decidiu a CPI reaIizar tris audiênciu

públicss complementares, com o objetivo especifico de esclancer: I") de que forma e em que
medida poderiam ter !ido tàcilitados os depoimentos; 2") por que razões o relatório final

deveria ser maneirado; 3") de que elementos OI acusadores dispunham (segundo di2iam)
para 'implodir" a CPI; 4· que beneficios os donos de bingo podiam esperar da "co1abonlçIo.
de membros da CPI. A eriaçIo de uma Comislio de Sindicância, destinada a lpUTII' a
procedêncis e conalJtêncis da! denúncias, tornou desneceuária qualquer outra provid&Icia

por~da~ /

2· CONSTIDJIÇÃO I INSTALAÇÃO DA CPf DO BINGO

2.1 Bcqucrjmcwtp C .tQ de instalaçlQ

Ver Anexo 2.

2.2 lD.tll.cio d. CPI e elmo d. Meg

A reuniio de instaIaçio realizou... em 25 de msio de 1995, sob a
pre5idência do Deputsdo Pedrinho AbrIa, na forma do art. 39, § 4·, do Regimento Interno.
Nio tendo havido acordo das Iiderançu partidário em torno da composiçio da M....
somente na sexta reuniio ordiniria, realizada em 7 de junho,~ a saída dos Deputados do
Bloco PFLIPTB e PMDB, ficou concluído o processo de eleiçio do Presidente e dos
V_Presidente.

Com a eleiçio da Deputada Zulaiê Cobra, para Pre5idente, e dos
Deputados Ricardo Gomyde, Vicente Andn! Gomes e Padre Roque, para primeiro, segundo

e terceiro VIC..Pre5idente, respectivamente, e, ainda, com a de5ignaçlo do Deputado Eurico
Miranda como Relator, póde finalmente a CPI iniciar a investigação.

2.3 Syblti!lkiics li
Ver Anexo 3

2.4 ComQ91jcJ. fiA.1 da CPf

PFLIPTB

Titul.....' 4 vagas
Suplentes, 4 vagas

PMOB
Titu......: 3 vagas
Suplentes: 3 vagas

PPB

Tit........' Arnaldo Faria de Si, Eurico Miranda, NelSOll Meurer, 1
vaga

S.pleates: Cunba Bueno, Marcos Medrado, Waper SaIuIlÍIIIO, 1
vaga

PSDB
Tit........: Ne1SOD Olocb, ZuIaiê Cobra
S.plelltea: Jovair Arantes, Salvador ZimbaIdi

PT
Til1Ila....: Carlos Santana, Padre Roque

Supl..ta: Joio FwareIa, Pedro Wdson

PDT
Tilldar: VICeIlIe Andn! GomeI

S.pIaIle: Sevoriano Alves
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PUPSDIPSC
Titular: Marquinho Chedid
Suplente: Roland Lavigne

PCdoB
Titular: Ricardo Gomyde
Suplente: Lindberg Farias

determinado, com sessões diárias, distribuiçl!o dos prCrnios ao final de csda sorteio, registro
em ata redigida simultaneamente com sua reaIizaçl!o. A capocidade da sala de bingo deve ser
de, no mínimo, quinhentos participantes sentados.

peSinaçjo dos recursos arrecadados - 65% (sessenta e cinco
portento) para a premizçio, incluida a parcela correspondente ao imposto sobre a renda (
30'10) e outros eventuals tnbutos; 35%(trinta e cinco porcento) para a aplicação em projetos
de fomento do desporto e custeio das despesas de administraçl!o e divulgaçio.

seguir nomeado:

No curso dos trabalhos, a· CPI contou com o pessoal de apoio a

3.5 - Breve comentário sobre, legislado

../1

· Secreüria: Maria Au>riliadora Benevides Montenegro

· S,...idores lotados na Secretaria du Comia6a
Parlamentares de Inquirito: Ivete Maria Galdino dos Santos, Maria de Fátima Lessa
Magalhies, Raphael CasteUano, Vanderli dos Passos Palva Gomes.

· Analistas de Finanças de Controle Externo (TCU): Anselmo
Loschi Bossa e Márcia Maria de Souza Faria

· AuesJores Lezislativos: Emile PauIus Johannes Boudens, Flávio
Euclydes Ramos Jacopetti, Márcia Maria Bianchi Prates, Pedro Pereira Silva #"

3) LEGISLACÃO FEDERAL CITADA. NO REOUERIMENTO DE CONSTITUICÃO
DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INOUÉRlTO

3.1 - Uma vez que "tudo começou com a chamada Lei Zico, aliás
fartamente citada em praticamente todos os depoimentos, convém reproduzir o ar!. 57
daquele diploma legal, bem como os artigos correspondentes do decreto regulamentador.
Com esta. providência se intenta não só facilitar aos leigos o acesso &05 textos legais. como
também possibilitar a consulta rápida, caso sulja algnma dúvida durante a leitura do
Relatório. O conhecimento da legislaçio é indispensável á avalizçio da situaçio dos bingos
noBrasi1.

Ver Anexo 4.

3.2· J>ettagues da l"jJlaçlo

Credenciamento - Está habilitada a requerer autorizaç!o para &

realização de bingo o clube que pratica pelo menost'" modalidades ollmpicas (e, portanto,
está filisda a pelo menos três federoçlles) e participa de competições oficiais. No caso de
federzçio, o que se requer é filiaçio a ums t.Jnfederaçio. O credenciamento deve ser feito
em Secretaria da Fazenda (Lei N" 8.672193, art. !O, copule § 2').

eomprovaclo de atividade e particjpacio em competicões oficiais 
É definida em csda Estado. Contudo, das emidad.. de administrzçio (federações) deve ser
exigida atuaçio regular e continuada na gestio da modalidade em sua área de atuzçio, com a
realizaçio de todas as competições oficials obrigatórias do calendário (Decreto N" 981193,

art. 42, 1). Das entidad.. de prática (clubes), filiaçio em federaçio e participaçio efetiva na
última competiçio oficial concluida em no mínimo três modalidades olimpicas (Decreto N"
981193, art. 42, 11).

Obrigações da Secretaria da Fazenda - É da responsabilidade deste
órgio estaduaJ regulamentar, autorizar e fiscalizar a realizaçio de bingos e similares.
Cabe-Ihe, também, aplicar ás entidades que nio cumprirem o plano de distribuiçio de
prCrnios ou desvirtuarem sua finalidade as penalidades previstas na legi.1açio (Lei N"
8.672193, art. 1°, § 1°; Decreto N" 981193, arts. 40 e 48).

AutoÔzacãg de funcionamento • Só pode ser concedida a pessou
juridicas de natureza de.portiva, previamento credenciadas, que a) comprovem estar quites
com os tributos federais e a seguridade social (Decreto N" 981193, art. 41; b) apresentem e
tenham aprovado previamente projeto detalhado de aplicaçio dos recursos oblidos (Decreto

N" 981193, art. 44).

Adminil!racl!o do sorteio - A entidade desportiva autorizada pode
utilizar os serviços de sociedade comercial para a realizaçio do sorteio. A única exigência
que se filz é que o contrato de presraçio de serviço seja registrsda na Seeretaria da Fazenda
(Decreto N" 981193, art. 41, parágrafo único). O disposto no art. 45, § 2°, dá a entender que
a responsabilidade pelo sorteios da modalidade bingo permanente é exclusiva das emidades

esportivas.

Bingo permanente - Sorteio de números mediante sucessivu
extrações por processo Í5ento de contato humsno, realizado em sala especifica, dotada de
sistema de circuito fechado de televisio e de difusão de som , com borário de funcionamento

O bingo é uma atividade de lazer bastante complexa, especialmente o
chamado bingo permanente. Esta modalidade de sorteio é realizada em salas próprias, espieie
de cassinos, que normalmente funcionam com sessões diárias, prognunadas para a realizaçio
de diversos e sucessivos sorteios, conforme previsto no art. 45 do Decreto N" 981, de
II.I1.93. É o bingo permanente que foi o principal objeto de investigaçio da CPI.

Salas de bingo sio estruturadas para atender tanto o grande
.apostador quanto quem pretende apenas divertir-se bebendo. comendo, ouvindo música,.
conVersando. fazendo amigos e. ainda, tentando a sorte num jogo que não oferece~

riscos. Para administrar uma saia de bingo, pois, não basta entender de jogo. É preciso

entender de indústria de entretenimento. Bingo já foi chamado de "Disneylindia para
adultos"... Neste sentido, é com justa razão que a legislaçl!o pen1Úte terceirizar a
administrzçio das salas de bingo.

A fiscalizaçl!o do bingo permanente é dificil, nio só porque envolve
aspectos econàmico-financeiros, contábeis e tnbutários, mas também porque, a despeito da
diversidade dos filtos geradores de Impostos, é atribuição legal do. Estados e do Distrito
Federal. Pela presraçio deste "serviço", no entanto, o. Estados quase nsda recebem, ao
contrário da Uniio e dos Municípios., que arrecadam, respectivamente, Imposto sobre a
Renda e Imposto Sobre Serviços - ISS, sem qualquer esforço.

Aparte a cobrança de eventuals taxas pela homologaçio de cartelas,

a arrecsdaçio do Estado limita-se ao ICM, que é devido em razão da venda de comidas e
bebidas. É compreensivel que, em virtude do baixo retomo, os Estados nio se empenhem
fundo na fiscalizaçio dos bingos, ainda msis porque, de um modo geral, fiscais de renda e de
tnoutos estão habituados a xaminar documentos contábeis; não estão necessariamente
preparados para acompanhar, In loco e ao vivo, todo o processo de extração de números e
distnbuiçio de prCrnios.

Importa notar que o art. 57 da Lei N" 8.672193 se refere a "sorteios
de modalidade denominada bingo, lllUimi!m:". O Decreto N" 981193, art. 45, rastringe o.
sorteios ao sorteio numérico (sorteio de números, tendo por base os resultados da Loteria
Feder.l), ao bingo permanente e aos similares ("outras modalidades previamente aprovsdas
pelas Secretarias da Fazenda, com aplicaçio restrita na área de atuaçio da autoridade que as
aprovou"). Epara o bingo pennanente que o Decreto estabelece as condições de autorização.

Segundo o parágrafo único do art. 40, do Decreto N" 981193, o
sorteio ou similares realizados fora das condições nele estabelecidas, ficam subordinados a
outru leis, já OXÍ5lentes, "mesmo quando se tratar de entidade desportiva buscando recursos
para o (omento do desporto". -

Ainda com relaçio á "questão delicsda" da fiscalizaçl!o, foi
observado que, em audiência publica alguma, foi ao menos sugerida uma análise objetiva da
relzçio custo X beneficio ( custeio da máquina arrecadadora X melhorias para o esporte de
.alto nivel).

De qualquer forma, o esquema de fiscalizaçio explicita ou

implicitamelU. previsto na legislaçio é o que segue:

1° Ar. Secretarias da Fazenda, além de exercerem o controle dos atoa

constitutivo. e projetos de aplicaçio (Decreto N" 981/93, art•. 40, 41 e 44) fiscalizam a
distribuiçio dos percentuais de que trata o art. 23 do decreto N" 981193 e zelam por que os
sorte' 's beneficiem o esporte (Decreto N" 981, art. 48);

2' A Uniio (Receita Federal) fiscaliza a arrecadaçio do imposto de
renda que incide sobre os prCrnios;

3° Ar. Prefeituras fiscalizam todas as atividades passiveis de cobrança

de ISS (os "outros eventuals tributos" mencionados no Decreto N" 981/931~ 43, 1), de
acordo com as leis locais. - _/.

. , /-r /
y'

I J
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4) TRABALHOS IlEALJZADOS

".1 Reuniões e audiinciaJ públical lcronoiolja)

As reuniõ.s tiveram por finalidade deliberar sobre assuntos internos
da Comissio. Nas audiênoias públicas, busoou-se conhecer o ponto de vista dos principais
responsáv.is pela Lei Zico, dos dirigent.s d. entidades d.sportivas, dos donos de bingo, dos
Secretários de EslSdo da Fazenda. das CP!'s estaduais.

Ver cronograma., .Anexo S.

4.2 Documentado solicitada e p.amjnada

A CP! solicitou a 35 (trinta e cinco) operadoras de bingo
permanente e eventual a remessa dos seguintes documentos: alvará de funcionamento,
autorlzaçio estadual, contrato social, contrato com a entidade esportiva, recibos de
pagamento das quantias devidas à entidade esportiva, atas da movimentaçio diária • mensal,
guias d. recolhimento d. tributos, taxas • contribuições, reIaçio de funcionários e folhas de
pagamento, notas fiscais de bens sorteados, reaDos de prêmios. Note-se que se trata de
operadoras convocadas pllIa prestar esc1arecintentos em audiência pública ou visitadas iIt
loco por membros da CP!. .

Às Secretarias da Fazenda das unidades federadas pediu·se: a)
relaçio completa • atuaiizada das autorizações concedidas a entidades aportivas para a
realizaçio dos sorteios, nos termos do art. 41 do Decreto N" 9gl, de 1993; b) Cópias dos

contratos a que alude o parágrafo único do art. 41, do mesmo diploma I.gal.

A documentaçio, embora remetida de forma incompleta, encontra-se
devidamente arquivada na Secretaria das Comissões Parlamentares de Inquérito, ficando à
disposição pllIa futuras providências.

4.3 »iUUndu efduada'

As diligencias tiveram por finalidade verificar iIt loco o
funcionamento das casas de bingo e, d.sta forma, viabilizar um con!loIlto com u
informações colhidas na documentaçio e nos depoimentos. De modo especia1, buscou-te
saber a) se os intpostos estavam sendo recolhidos; b) se os funcionários que trabalhavam na
casa estavam devidamente registrados; c) se as contribuições sociaiJ estavam sendo pagas; d)

se 05 clubes recebiam a parte a que tinham direito; e) se os documentos remetidos eram

condizentes com a realidade.
Ver cronograma, Anexo 6.

5) SÍNTESES DOS DEPOIMENTOS

5.1 Autoridades gtadu,jI

Entre as idéias básicas que inspiraratn a eIaboraçIo da Lei Zíco
d.stacam-se a) a d. adequar a legislaçio d.sportiva à nova realidade do esporte, que é a do
.sport~mpetição, do esporte-espetàcuIo, do esporte-negócio - coisa para profissional de
marketing, patrocinador, dirigente com mentalidade d. homem de negócios, mu nIo para
burccracias governamenuis ou sistemas de administração rigidamente hierarquizados; b) a de
libertar o esporte da tutela do Poder Público, restituindo aos clubes a condiçio de unidades
básicas de organização do esport., inclusive no que se ref.r. à bmca de fontes alternativas
d. receita • à adoção d. formas nIo conv.ncionais de financiamento.

A autorlzaçio pllIa a realizaçio de bingos integra o conjunto de
medidas de ordem financeira destinadas ao furtala:imento dos clubes previsto na Lei N"
8.672193, uis como participação no resultado da comerciaIizaçIo de imagens, importaçio de
equipamentos. materiais livre de tributos faderais, participação na arrecadaçIo da Loteria
Esportiva Federal. Apesar de entusiasticamente saudado como meeanisrno de redençio do
•sport. nacional, da maneira como foi regulamentado e vem sendo praticado o bingo é a
própria negação da dcutrina c1ubistica. Realmente, na melhor das lúpóteses (a de uma
parceria em que o clube é mais do que mero pretexto pllIa a expIoraçlo do jogo), o bingo:

I') ben.ficia mais as empresas operadoras do que u entidades
esportivas;

2') favorece a associação de empr.... adminiJIradoras de reputaçio
duvidosa a clubes. federações de mérito esportivo nulo ou, pelo menos, discutível;

3-> produz efeitos colaterais bastante graves, sem qualquer vantagem

para o esporte em si, na medida em que, querendo ou Dio, as entidades esportivas se

.comprometem com atividades por muitos julgadas "pouco transparentes~ ..v~"/

4') ao invés de, em 'azia da falta de incentivos fiscais • dotações
crçamentàrias, ser uma fonte de receita para as entidades desportivas, é urna fonte de receita
para a Uniio, que, comprovadamente, fica com o maior percentual de participação na renda.

Realizar esta CP!, pois, foi como correr atrás de prejuízos. O que se
imaginava ser a solução de um probl.ma, passIlIa a ser um problema. S. facilitarem, os

presidentes de clube correm o risco de gastar mais tempo com o bingo, que é apenas um
meio, do que com o próprio esporte, que é o fiml É forçoso concordar com o depoente Luis

Fernando de CarvaIbo Accacio, assessor do Sr. Secretário d. Estado da Faz.nda de Silo
Paulo, que judiciosamente observou:

"Aeho que foi uma experiência que tivemos com o biDp
Na verdade, todOl nós éramOl neófitos n.... questio. !Dclusive,
• Clman. quando editou a lei nio sabia a repercuuio que ia ter..
Alora, a rulid.de demomtrou um quadro diferente. Acho que
essa matéria deveria ser objeto de estudo".

De fato, cousiderando-se que a regulamentação da Lei Zico, pelo

Deereto N" 981, de 1I de novembro de 1993, mal completou dois anos de idade, assusta a
variedade de irregularidades (suborno, tráJico d. influência, fraude, dispensa de fiaoça

bIncària e caução,.caix& "dois", etc.) que podem estar sendo praticadas no credenciamento
das entidades, na autorização para reslizaçio de sorteio, na comprovação de atividade e

participação em competições oficiais, na prestação de contas aos clubes e ao Fisco. Em.

alguns Estados, nem mesmo regulamentação exist.; em outros, Dio há contraI. seguro sobre
• emisslo de cartelas, o recolhimento dos InDutos • a idoneidade fiscal das operadoras, nem

certeza quanto ao inter<ose público em termos de beneficios para o desporto nacional. Disse

o Sr. Wuny NaJde de Roure, Secretário da Fazenda do Distrito Federal, referindo-se a seus
colCgu secretários:

"A!&uns deles, inclusive o de T....ntins, estio apavoradOl,
porque, além de nio recolh.rem Dada, ..... bingos tê.. servido
muito maÍl como mecanismo de coDtravençio do que,
propriamente dito, meeanumo de eaptaçio do recursos para as
entidades esportivo e para o Estado, Da forma de tributo. Essa é
a preocupaçlo maior".

O que acontece, em flagrante contr&diçio com o espirito e a letra da
Lei .. de sua regu1amentaçio é que, via de r.gra, a inicistiva do bingo parte da socied)llle
comercial cujos serviços a entidade esportiva autorizada pode utilizar para administrar a
reaIiZlIçio do sorteio (Decreto N" 981193, art. 41, parágrafo único). É.... operadora que fiu:
o projeto de inJtaIaçio da sala de jogo, observando todos os requisitos estabelecidos no ar!.

45, §§ 2", 3' e 4', do Deereto N" 981193, analisa sua viabilidade econômica, quer como
atividade independCllle, quer·como atividade associada a cutros empreendimentos na área de
diversio e Iazer e, )lllI lím. procura um clube ou urna federação que se disponha a dar o
nome, ou, como outros querem, a servir de fachada à contravenção. Impossível deixar de
perceber uma ponta de ironia na observação educada do Sr. José Alfredo Parode, Chefe da

Divisio da Receita da Secretaria da Fazenda do Rio Grand. do Sul:

"Pelo DOIIO 'rediDg' pesloal, nOl parece que a ltgisJaçio
federal, tanto a lei quanto o decreto, é que Dio foi muito clara
quanto ao que leria possível e o que é que Dio seria pou:ívd"..

Na verdade, o art. 57 da Lei N" 8.672193 está fadado a ser um
""emplo clàssico de norma legal tosca, geradora de regulamentação capenga. Uma das
consequênciu é a "diversidade da legislação estadual. federal", expressamente denunciada
pelo Sr. Pedro Henrique Poli de Figueirado, Coordenador da Procuradoria d. Dominio

Público do Rio Grande do Sul:

"A divenidade da legiJlaçio atadual e federal tem uma
ruio. Primeiro porque a loi rederal. o decreto federal que veio
atrás previram atribuições para a Secretarias da Fazenda dOi
Eltados e alo regularam a forma como esUl atribuições JCriuo

realizadas. Por isso, vários estadOl têm posições div.rsu. têm
rep)ameolol div....... porque a lei trou.. uma atribuiçio para
OI Estados n.... _tido. Por illo, há dir.renÇ& de legisIaçlo. No
Estado do Rio Grande do Sul há uma interpretaçio restritiva,
que outros EstadOl aio têm"•

Nio há dúvida, pois, d. que o monstrengo em que rapidamente se

transformou o bingo é produto direto da própria Lei Zíco • sua regulamentação, arnhu
e:xceosivameDte generotai, vale dizer, frouxas demais pIlIa conter os abusos de
atravessadores e a ousadia dos que querem aproveitar o bingo pllIa forçar a reabertura do.
cassinos. Donde as propostas d. regulamentação ""cIusivament. pela Uniilo, d. fiscolizaçio
pela Receita Federal, de unifor:mizaçio das normas estaduais, de revisio de toda a
reguIamentaçio e>dstente, de limitação da autorização d. bingo a clubes da I" dívisio e.,.
confederações e, até, de revogação sumária do art. 57.
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A facilidade com que se abre uma casa de bingo ao arrepio do
objetivo legaI já foi detectada nos Estados, conforme se vê neste trecho do depoimeDto do
Sr. José Frejat, Subsecretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro:

"Nes.a nov.legúl.çio que elaboramol (no Estado do Rio de
Janeiro) já exigimos que es.u ....presu (u operadoras de biJlflO)
tenham pelo meDOI três anos de: exiltfncia. Ela acha m ruiJa,
porque diziam: ·0.... se o bingo está Inl'JÍlldo .10 como o
senhor vai exi&ir três anOl de existência de uma firma para la'
operadora?' Mo já fIZ objetiv.ndo enlameate alUlar OI
aventureiro.. Acredito que o bingo .trai eu.tamellte u penou
que estio interess.d.. nn .bertura do jogo. E aí lera penou ele
todos OI níveis. Penou que estio iDteressadaJ DO JOIO de toda
forma, com a lucratividade e ai conKquiuciu que o j_ vai
trazer".

Uma coisa nio se pode contestar: • exploraçio do bingo segundo o

padrio estabelecido na legislaçilo é urna atividade bastante complexa - simultaneamente jogo
de azar, lazer e prestaçio de serviço; sujeita a tribullçio municipol, estadullJ e federol; de
intOÍfJ responsabilidede legal das entidades esportivas. embora nio dominem o Icnuw-how do

negócio; com credenciamento e autorização a cargo do E5lIdo. alvará de funcionamento a

cargo do Municipio, arrecadação da maior parte da renda a làvor da Uni!o; pouca clareza
quanto às responsabilidades pela fiscalizaçilo do jogo em si e quanto ao destino que é dado
aos recursos arrecadados.

Em tudo isso, as "questões delicadas" silo a repartiçio da renda e a

fiscalizaçio. Para o Dr. Yoshialá Nakano, Secretário da Fazenda do Estado de Silo Paulo, é
preciso:

"eventualmente, regulamentar essa parcelas,
principalmente • p.rtiçio de qu.nto se deve pagar para uma
administradora. e, eventualmente, reduzir • pan::eIa que vai para
• Receita Federal, que nio tem praticamente nenbm serviço.
Simplesmente, recolbe. Nós flSOa1lzamol e • reeeita Federal
re<olhe o ImpoltO de Renda, o que é uma lituaçio hutante
injusta, particubnnente porque foi uma lei federal qae
determinou ao estado. Nlo cabe ao estado escolher Je tem
interesse ou Dio em autorizar e eXplorar eu. atividade..
Simplesmente, recebeu uma m.islio, uma obrigaçio de1uto.
a exploraçio do bingo e a rdcalizaçio". ,/

" """ //. / (7

Para o Sr José Parade. a questilo da fiscalização por si só já dá o que

"Nio dá para voeS trabalhar numa fucalizaçio
.implesmente tributária. VoeS tem que traba\bar n. perspeetíva
de uma rlSwiu.çio maior, integrada, sobretudo com • Polícla
Civil, para tentar detectar outl'Ol elementos que Dio apenas •
sonegaçio rl5Ul".

E, novamente, o Sr. Yoshiaki Nakano. forçando a reIIexio e o
debate sobre as possibilidades e os limites da fiscalização:

ItEnquanto lendor de tributo, quem é beneficiada pelo
bingo é • Receita Federal, (",) O que a Fazenda do Estado
arrecada sio tans, nl medida em que eODtrola • emiJIio de
eartelas e autoriza a criaçio de bingOJ. (".) Entio, estamos nUIIIa
.ituaçio extremamente delicada, porque quem devia ruImeate
rlSOa1lzar do ponto de vi.ta tributário, é • Receita FederaL
Qu.ndo existe qualquer ilega\id.de ou lO o bingo é clandestino, é
um problema policial (.,,) E • diflculd.de tambê.. é que o flSOa1
de renda do Estado está acostumado a tumiDar livros contábeis
e Dio • aprovar projetos de bingo, avaliar ai modalidades
esportivu, analisar o plano de jogo ou, todo, verirlUr se OI
mecanismos utilizados pelo sorteio sio tecaicamente adequados.
Evidentemente., DOSlOl fiscais estio num pl'O«110 de
aprendizagem".

Nas citaÇões a seguir, estllo reunidas, com grifos da transcriçio, u

principais sugestões feitas pelas autoridades estaduais. A mais audaz talvez seja a que o Or.

Everoldo Maciel, Secretário da Reeeita Federol, niIo cansou de repetir:

"Nó. estamos criando um problema que Dio existe. eu seja,
nó. estimo, dizendo, oeremptoriamente, que a única forma de
tínanei.r o "porte brasileiro é o bingo. Dado que i' i falia
premissa, agora vamOl inventar uDla parafernilia de controlei
para evitar que o<orram rraudes, para penaitir que baj. alIO"
tipo de receita para OI clubes desportivos ou para OI respeetivOl
FiKOl",

Também merecem consideração as medidas moralizadoras tomadas

no Rio Grnnde do Sul. Segundo o Sr Pedro Henrique Poli de Figueiredo:

a) "N6s estamM neste momento num processo de auditoria
relativamente à .plicaçio dOI recunOl e do. procedimentos de
jogo que aconteceram nu casu de bingo. O nQUO
roIaelouameuto peraute .....tivldade, do ponto ele vista legal é
somente com u entidades. Nó, "io RConhecemM as oueradorv
como olrte legítjma do pmçeuo. Nó. notificamo.. .nW.
mpon,abi1iz!mOJ diretamente J)J dirigentes das entidadtl".

b) "O parecer aprovado por unanimidade dos membros da
Procuradoria do Dominio Público Estadual entendeu, uo que diz
rapeito igueJu modalidades que O deçreto fedeml previa que
Aio (Mum bingo, bingo permanente ou similar I bingo, seriam
.ikuil- Porque a iIep.lidtde do .orteio numérico e dos similara
ao sorteio DUJIlérit:o, a 00110 ver! Porque o art.. 57 da Lei N
1.672, dlamada Lei Zico, estabeleeeu que u entidades de
direçio e prática desportiva poderiam promover reuniões
destlnadu a angariar fundOl na modalid.de de bingo ou limilar,
O decreto. DeSte partitular, no momento em que regulamentou
.... artigo, foi além d••utorizaçio JegaJ, prevista no .rt. 57 da
IeL

O Sr. Fréjat apontou outro caminho:

"Recentemente, nOI dlaJ 12 e 13 (de .go.to), houve em Foz
do 19ua~u um Congresso Nacional du Loteriu estaduais.
Levamos a nom legislaçill, Foi aprov.da lá • formaçio de um.
comiuio du IoteriaJ estadu.i.. considerando • legi.laçio
existtnte, fsnto • do Rio. e Janeiro com a de OUtrns Estado" para
elabonr uma IegisIaçio nio digo uniforme. mu mais ou menos
unirorme para OI demais Estadol. Quer dir.er, essa comissio vai
tentar eJ.bgl"!r Unta unironnizacio da lmll.cio dos binggl para
OI dem.is Eltados, lev.ndo em con.ideraçio • legiJlaçio já
uilteate 1101 Estados".

As observações do Sr. Luis Fernando de Carvalho Accacio, da
Secretaria da Fazenda do E5lIdo de Silo Paulo, devem ser analisadas com a devida cautela:

IITem países com legislaçio adiantadissima, como
Esp.nha, Portugal, E.tados UnidOJ. Acho que OI clubes nio tSm
condiç6el de eles próprios explorarem o jogo, porque o jogo em
período colltinuo demanda um numero muito grande de peJlou~

As Implicações trabalhistu e previden<láriu sio gravlssimu,
Nenhum. bingo Cunciona com menos de cem Cuncionários, nio há
pouibilidade,. Dio há mesa de bingo. Eu Cui veriru:u::i," loco"
como (unciona uma mesa de bingo~ Tem u~ locutor,YJÍ! bingo
(.Grre a cada I minutos, Um loeutor a cada duu horas tem que
parar de ralar. A mesa é composta por cinco, seis pessou: uma
que canta o número. outra que aDOta, outra que conCere. Todo
.... pessoal é de alta rotatividade. Entio, o número de gente, de
trabalhado.... de .ervidores do ambiente é muito grande. OI
dubes alo têm condições de arcar com inG. A Aolndo para OI
çlubes lerilm " máquinas lutomáticu - essa seria uma soluçio
inteligente para OI clubes - que nio depende de gente, depende
de ficha.. Existem empresu serúsimu, que Cuncionam no mundo
inteiro eom. máquiDu com as maiores garantias. à pro"a de
qualquer fraude. Eua seri. um. soIuçio para OI clubes, A
loluçio atul que ai esti - e o bingo começou como bingo de
igreja - nio fun<lona"

5.2 cpf. estadpail

OI depoimentos prestados por membros de Comissões Parlamentsres

de Inquérito dos Estados serviram principalmente para confirmar as suspeitss, dúvidas e
incertezas da CPf federol. Em todos 0Ies, ficou evidente a tendência de atribuir a situaçio

caótica dos bingos no Brasil às concessões de autorização dadas a titulo precário,
freqüentemente por força de mandados de segurança, no período compreendido entre a

regulamentaçio da lei Zico (11.11.93) e a regulamentação em cada Estado.

De um mOdo geral, os depoimentos centraram-se no trinômio:

relaçio çlube X operadora, pereentuais de participação na renda e fiscalizaçio

(econômico-finan<:eira, contábil e tributária). No ecnjunto. as informações trazidas pelos

parlomentareJ estaduais ficaram um pouco abaixo da expectativa. AIiàs, eles próprios

admitiram ainda nio ter avançado muito nas investigações, em razão do tempo relativamente

cono de funcionamento de SUll5 CPfs.

Tudo indica que, no Estado do Rio de Janeiro. Cldste um controle

butante eficaz doi bingos permanentes, a cargo da LOTERJ. que é responsávolllmbém poIa
bomologaçio du cartolaJ e pela fiscalizaçiD. Em seu depoimento, o Deputado Jorge

Picclani, Presidente da CPI do Bingo da Assembléia Legislativa do Paraná, insistiu na
insignifiçincia do pereentual de participaçio'das entidades esportivas na renda. Na verdade,

a fixaçio de um pereentual mínimo de participaçio na renda é importante não só porque

garante que se preserve • finalidade origino!, como ainda impede que as administradoras
.fon:em os preços para baixo, prejudicando as entidades que efetivamente represen\lln o

..pc;rte seletivo e dele melhores resultados obtêm..
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"Acho que um. daJ preocup.ç6el d..e .... miar
estabol..er p.drões míaimo. (de p.rticip.çlo doi dubes ..
renda), exatamente para Dio se permitir que uma coisa que roi
feita com uma finalidade, que era trazer rec.UnGI para e
desenvolvimento dos desportos no Paía, Rja desvirtuada
simplesmente pela questio comet'Cial, porque, daqui. po-co.
voeêvai auiDando COJII 0.5%, 1% - já tem com: 1,5%".

A Deputada Rosemary Corrêa, Relatora da CPI do Bingo da
Assembléia Legislativa de Sio Paulo informou que naquelo Estado havia 473 bingos
funcionando. a maioria com autorizaçio anterior à regulamentaçio por lei estadual. Segundo
• depoente, as muitas irregularidades sio devidas à falta absoluta do condições do
fiscalizaçio. que é publicamente admitida e assumida pela Secretaria da Fazenda. Quanto 101

clubes, reconheceu que havia muita acomodaçio face à situaçio existente. Segundo ela, o
dirigente esportivo, de um modo geral, nio quer responsabilidades com~ ao bingo.
Ele diz: "Nio tenho nenhum tipo de dor de cabeça, nio tenho despesa e ainda recebo 2%.
Entio. eu estou muito f'eIiz com iSlO. Está ótimo·.

Os representantes da CPI do Bingo do Paraná prestaram
depoimentos exemplsrrnente objerivos e francos. De início, colocaram que '0 bingo é apenu
um meio para se atingir um fim, que é a melhoria do espone, principalmente de apoio ao
espane lIIIlador. Na prática, o que se tem percebido é que o espone tem servido de fachada
para a exploraçio do bingo'. A melhor prova sio o baixo percentual da renda que fica com
as entidades esportivas e a preferéncia por clubes~ qualquerp'rformance esportiva.

No Paraná, nenhum bingo é administrado diretamente por entidade
esportiva. É comum a fonnaçio de c1ubes fantasma e o patrocinio de bingos por entidadea
sem qualquer tradiçio 110 espone de alto nivelo Trata-se de entidades do tipo 'ninguém IIUDC&

ouViu falar", algumas com nomes pomposos como Clube Sorriso Coldnia de Férias, quo
obviamente nada têm a ver com espone de competíçao em sentido técnico.

Embora controlados pelo Serviço de Loterias do Estado, no Paraná
os bingos proliferam desordenamente. A exploraçio de uma infinidade dojogos~

("similares") é pública e not6ria. /1" '"1 ,,/" //

Quanto ao cradenciamento dos clubes, a CPI do Bingo do Paraná é
de opiniio que é excessivamente fácil consegui-lo. Basta que o dube tenha um ou doia

adetu que clisputem cinco ou seis modalidades olímpicas. Segundo o Presidente,

"Fica muito r'eu: o clube COntrata duu.ou três peIHM
disputando uma modalidade oUm.piea atá preencbeado alD.
requisito da lei, quando eu adio que o próprio Zico, ao fazer
ela lei, penava em OI clubes •••terem aco1u, acoliulzu
abertas, .para que o jovem pudesse participar • se vai ter
campelo ou nio vai ser campeio é outra estória, ele vai
participar, principalmente as amadas mais pobres da
populaçlo tiv....m nos clubes de rat.boI a.. esp.ço p.ra poder
praticar".

No emender da CPI do Bingo do Paraná, cliversos caminhos levam
à conc1usio d. que a Lei Zico foi aproveitada para h'berar o jogo de azar mais do que para
beneficiar os clubes e o espone olimpico. O Deputado Caíto Santana deu um exemplo:

"Um dube tradicional de Curitiba requerea •
credenciamento para uma das casas de bingo de CUritibL Na
.u. prestaçlo de conta, de recebe por &lã. a. f.iu de três •
quatro mil reais.Com OllÓCiOl, de tem uma contribuiçio meual
de mais de 120 mil rHis. Suá que vale a pena comprometei' 11m
dube de 30, 40 .nos de tradiçlo, que tem um. renda COIII
usociados de 120 mil reais, para aumentar lua renda em oS mil
reais e ter todo as conseqüências do risco que pode baver Q

expJoraçio de uma eua de bingo"?

A exemplo da CPI dos Bingos da Cimar& dos Deputados, • do

Paraná desconfia que, nos depoimentos, nem sempre os bingos foram representados por seus
verdadeiro. donos. U como aqui, hà a suspeita de que foi ouvido um grande número de
testas-de-ferro, individuo. 'que nio sabiam do que estavam falando. nio conheciam oa
investimentos, nio sabiam os números".

Além diSlO. hà uma quase ceneza de que 'a maior pane dos doleiroa
parana.enses são propdetário5 de casas de bingol' e que, nos sorteios 'extra.'. "ou tem gente

recebendo que nio ganhou, que é gente do próprio grupo ('laranja~. ou, entio, esl10 lavando

dinheiro'. Os depoentes disseram também que a Secretaria da Fazenda nio~
.colocada como autoridade fiscalizadora, uma vez que entende de arrecadaçio e d '1>.

pública e n!o de fomento ao esporte. ..../.

5.3 Diriunt~ de clubes e federações

O depoimento mais positivo em defesa do bingo adntinistrado por

uma sociedade comercial foi o do Presidente da Federaçio de Atletismo do Estado do Rio de

Janeiro. que tem contrato com o Bingo Arpoador. O Sr. Francisco de Carvalho disse tei
eeneza de que '0 bingo bem trabalhado, com pessoas transparentes, com peS50as

profissionais, com pessoas que tem identidade com o espone, trará grandes beneficios para o
despono brasileiro'. Segundo o dirigente, a Federaç!o recebeu, em agosto.
aproximadamente, as 240 mil, 'sendo que daí sio descontados alguns impostos, como o
ISS, que o Município do Rio de Janeiro nos cobra uma fonuna de ISS. nio só ao Arpoador.
como. nós também, da federaçio'. Com a renda liquida média de 170 a 180 reais por mês
para investimento no espone, a Faderaçio dá 'bolsa-auxilio' para SO atletas menores de 17

anos e mantém contrato de patrocínio com 42 atletas olímpicos.

Na avaliaçlo do Sr. Francisco de carvaIlio. o bom Jilóviinento do
Bingo Arpoador tanto deve ser atribuído á excelente locaIizaçlo, à segurança que é oferecida
aos freq!lentadores dentro o fará áo estabelecimento e ao ambiente de muito bom gosto que
existe na .... d. jogo, quanto "aO profissionalismo com que sio administrados o· bingo, a
prdpría federaçio eapareeria de ambU.

Quando lhe perguntaram o que achava de uma administraçío direta
do bingo pela Federaçio. nio hesitou: a entidade nio teria capital para nele· investir. nem
estrutura para administrá-lo. E foi muito claro quando destacou que o sucesso da parceria se
di J:m funçio do controle exercido por uma firma de auditoria, contratada especialmente para
acompanhar a operacionaIizaç dos jogos.

A julgar pelai depoimentos posteriores,. bem ';"cedida paTceria da
Federaç10 de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro com o Bingo Arpoador é umaex~
à regra. O Presidente da Federaçio Brasileira de Vela e Motor. com sede no Rio de Janeiro,
associada ao Bingo Augusta, de Slo Paulo, por exemplo. recebe uns as"IS 000 por mês e
confessou que vai 'a1gumas v....• a Sio Paulo. na pane da tarde, para tàzer uma auditoria
rápida, "que logicamente nio é uma coisa muito detalhada". Ficou muito claro em ~
depoimento que, neste caso, trata-se de uma parceria em que as canas sio dadas j,eJa
administradora e nio pela entidade esponiva, o qtÚ: configora uma radical iriversio de p'apéis.
A juJgar pelas palavras do depOente, até parece que a Ontidade desportiva se considera em
desvantagem com relaçio à administradora.

"Eu acho que cabe exatamente Bma reaularlleDtaçio d. lei,.
para _ dar .té u.. certo respaldo, para que as federaç6el da
..portes ....do.... possam ler UI1l._~ .". .plicar • Ia!.
(_) NOl1l2a1.lJ1Cl!te as .dl1lÍnÍllraç6el daJ red~ões _adora0
do amadoras e tratam co.. profwion.iI. As àdminittraç6el doi
hialOl do a1tam.nte profl"ionalizadas, e têDs qu ..... porqu é
uma coisa complicada".

Já o Presidente do Fluminense, cujo percentual de parricipaçio Da

renda bruta do Barra Bingo é de 7% (no mês passado. aproximadamente as S4 mii). ficou
muito preocupado ao saber das irregularidades encontradas pela Subcontissio de Diligências
da CPI. Cabe lembrar que o FluminenIe foi buscar Irnow-haw na Espanha e, segundo seu
Presidente, nio mediu C$forçoI para que a entidade tivesse uma parceira 'i altura das

tradições do clube'. Só quo • empresa que administra seu bingo explora cassinos na
Espanha...

A questJo do profissionalismo na exploraçlo do bingo foi abordada
também pelo Comandante RoIim Adolfo Amaro. embora num sentido um tanto ou quanto

diferente. Segundo o Presidente do XY de Novembro. de Piracicaba, se depend.... dele,
enquanto empresário. o contrato que o clube tem com a sociedade administradora já estaria
rescindido. Nlo só porque '0 bingo. por si só. já està ligado com coisas que não sio muito
claras na exploraçio dele em JÍ mesmo'. como também porque os 25 mii dólares fixos que o
XV recebo mensalmente 'é um dinheiro que faz nem fi nem fi na vida do clube'.

Contudo, esdareceu, por ser de cinco anos o prazo de validade do

colitrato. cuja revogaçio implicaria multas 110 montante de 10 mi1hões de dólares, o jeito é
collVÍVer por mais algum tempo com uma situaçio criada por dírigentes 'que passam pelo
clube o nio têm nenhuma responsabilidade com a filosofia clubistica·. Em seu entender. falta
• muitos dirigentes o 'profissionalismo', no sentido de atitude de homem de negdcios, visio
empresarial, bom senso enfim:

"O dub••c.ba razendo esse tipo de coiJa d.d•• frapidade
d. su. aesllo. Há dirigentes e diriJea_ ABora. o rutebol, d.d.
a lua caractuística, está cheia de dirileDtu que se vale~o
dnbe para I. beaerICiar", - ,/Í
Ri uma fundamentaI diferença de pontos de vista entre os dirigentes

de federações e oa dirigentes de clube. A pergunta 'Se termi..... bojo. autorízaçio do

bingo, a l'ederaçlo suhaistiria?·. o Sr. Franc1Jco de Carvalho. anteriormente mencionado ,
respondeu, sem titubear. que subsistiria, porque ela existe hà S9 anos, na base do amor.
graças á dedícaçlo individual de cada um, mas não poderia oferecer aos atletas o suporre
técnico-esportivo de quo hoje dispõe.

O entusiasmo do dirigente da Federaçio de Atletismo do Estado do

Rio de Janeiro cont:-sta com • C"Jtela demonstrada pelos dirigentes do Botafogo e do Sio



Março de 1996 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 6 05781

Paulo, que, aIiú, nio foram pessoalmente responsáveis pela ...inatura do. contrato•. Para
e1es, do jeito que o bingo está regulamentado, a reIaçIo custOl1>eneficio nio é do melhores, a
começar pelo làto de que, nio sendo claras .. regras, a taxaçJo complementar, a critério do.
Estados (venda de cartelas) e do. Municípios (cobrança de ISS), toma de làto inviável o
empreendimento.

Acresce que o Decreto N" 981, art 45, § r, atribui ás entidades
esportiv.. responsabilidade exclusiva pela instalaçJo de salas de bingo. Assim, em que pese o
direito de regresso, os clubes correm risco. tributário. desproporcionais, que nio têm
estrutura para bancar. O 510 Paulo, por exemplo, deve ao fisco RS 11 milhões, em virtude de
autuações contra o Bingo Pamplona. '

Em sínt.... os dirigentes de entidades esportivas, que querem o
nome e a imagem de seus clubes acima de qualquer suspeita e, por isso, têm pavor de
"casamento" mal feita, sio unânimes quanto á necessidade de mudar alegislaçlo, no sentido
de a) impedir aexplosio geograficamente desordenada de bingos, b) prever uma tributaçlo
exclusivamente via ret.nçIo na fonte (venda de cartelas), c) estabeIeccr um percentual
mínimo de participaçJo na renda para o. clubes, d) fixar o percentual de participaçJo do
clube sobre a renda bruta do bingo; e) uniformizar ou, atê, unificar a legislaçJo.

Encerrada a série de dePoimentos dos dirigentes de entidades
desportivas, a terceira "questJo delicada" que surge é se eles resJmente perceberam o
potencial do art, 57, da Lei N" 8.672193, que todo5 afirmam conhecer bem. A imprcsslo que
fica é que, em contraste com o. empresário. do bingo, o. dirigentes de club. sio um tanto
quanto passivos. Em teoria, 10 menos. deveriam ser 05 primeiros a empenhar-se numa

. rigorosa fiscaliz.açIo e, assim, ....gurar um maior volume de recurso. para o esporte. -//1
Por outro lado, segundo o Decreto N" 981193. art. 45, § Z', os

bingos permanemes funcionam sob a exJusiva responsabilidade do entidades autorizadas.
Sisnifica que sIo os clubes e ..~ (entidades autorizadas) que respondem legalmente
pela reslizaÇiO dos sorteios, pela entrega dos prêmios, pelo rccoIhimento dos tributos, elC..

Já que, de qualquer maneira, o bingo dá trabalho, porque reSÍJtem a administri-Io
diretamente?

Esta questlo mereceu um destaque especial no depoimento do
Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, que está em vi.. de'distratar a empresa que

administra Seu bin80: Segundo este dirigente, o bingo nio está rendendo nada para o clube ...
enio ó por falta de fiscalizaçio ou por inidoneidade'da operadora. O que ocorre é que,
também em virtude da má localizaçio, obingo do Palmeiras sofre excessiva pressio por parte
de bingos mantidos por clubes que nio tem compromisso sério com o desenvolvimento do
esporte, ficam satisfeitos com qualquer percentua1 de participaçJo na renda e se usociam a
operadoras que praticatn mr-amenre a concorrência desleal.

Vale esclarecer que, no caso de bingo, concorrência desleal significa
sonegaçJo de impostos, promoçlo de sorteios literalmente fora de série, celcbraçJo de
contratos de prestaçJo de serviços administrativos com cláusulas inaceitáveis para um clube
que se preza. Se se acrescentar que os grandes clubes sio o alvo preferido dos órgios da
fiscaliz.açIo, crnbera inlistam em honrar padrões óticos mínimos e se recusem a compaetuar
com o erro, dá para entender que estio competindo em condições de desigualdade.

Concretamente, com reIaçIo ás constantes denúnciu de
irregularidades comprovadas ou nIo, o cidadIo comum, torcedor sofrido, prefere acreditar
que o povo aumenta mil nIo inventa e, "cabreiro", deixa de prestigiar o bingo, que p.... a
ser freqüentado apenas por quem gosta de jogar. Tais u razões por que um clube como o
Palmoiru prclire montar uma casa de bingo por conta própria, embora em dimensões mais
modestas.

5.4 - »91191 de bjnco

Para efeito deste relatório, sIo "donos de bingo", indistintamente, os
proprietários e sócios-proprietários de sal.. de bingo, bem como ..... prepostos e

•"npresentantes" (no caso de pessou juridicas), nio se sabendo se reais ou licticios, pois, na
pótica, é impossível classificar com segurança acondiçio verdadeira de cadayent"/!

Preliminarmente, importa deixar claro q;;-' nIo f~i por causa da CPI
que, na novela do bingo, os bingueiros aparecem como individuo. mal-intencionados,
predispostos á contravençJo e à sonegaçJo, exploradora da boa fé de dirigentes de entidades
desportivas, at1etas, autoridades e aficionados do jogo, espertalhl5es que aproveitam .. falhas
da lei em beneficio próprio. Na verdade, o papel de bandido estava lhes reservado bem antes

da inatalaçJo da CP/, cujo requerimento de constintiçlo se refere a intermediários que se
utilizam dos clubes "para burlar a reguJarnentaçlo e ficar com amaior parte dos lucros".

preocupação em nio d3J' a impressio d. que havia motivos para a todo custo evitar a
auto-incriminação, quanto, por parte do. inquisidore., certa predisposição para desconfiar d.
tudo • d. todos - o que pode ter prejudicado a objetividade tanto de algumas pergunllls
quanto de algumas r.spostas.

Por tudo isto, era de prever que os depoimentos dos donos de bingo
por si Só nio fizessem avançar significativamente as investigações. De fato, a estratégia
adotada pelos depoentes foi a d. não abrir a guarda, com o objetivo claro de evitar ou
neutralizar as ofensivas de seus inquisores. Curiosamente, as exceções à regra foram os
donos daqueles bingos que reconhecidamente deram certo.

Aliás., há donos de bingo e donos de bingo. Há 05 empresários com
tradiçJo no ramo das diversões públicas, que buscam diversificar suas atividades, a fim d.
manter rentável uma infra~estrutura já consolidada. Outros são apenas sócios.capitalistas: n!o
tem o bingo como atividade principal, mas como uma alternativa interessante de

investimento. Existe também o aventureiro, quer no sentido da pessoa irresponsável, como
no.caso do Taguabingo, quer no sentido de pessoa que se lança a uma empreitade a bel
prazer da sorte, como no caso dos proprietários do Real Bingo, em Recife. Foi identificado
ainda o dono de bingo que, curiosamente, nada vê, nada ouve, nada sabe, nada informa,
havendo fundamentada suspeita de que r.presenta os intere.... do jogo do bicho ou de
empresas multinacionais do setor de diversões.

Não é de estranhar que. nestes depoimentos, 05 temas que receberam
maior destaque foram o controle da emissão de canelas, a cobrança. de tributos nio previstos

,na. Lei Zico, as possibilidades de sonegar impostos, a manipulação de resultados e o

processamento fraudulento do sorteio, as premiações paralelas e promocionai5yf

recolhimento de tributos e taxas. a prestação de contilS, o registro das apostas. a e1aboraçlo

de relatórios e atas.

Poucos donos de bingo pareciam especialmente interessados em
discutir questões como fomento do esporte olímpico, aprimoramento da reguWnentaçio do
art. 57 da Lei Zico. busca. de novas fontes de renda para as entidades esportivas. Na verdade,
em sua maioria, eles procedem e se apresentam efetivamente como proprietários, não como
parceiros.

Nas audiências públicas realizadas com donos de bingo, chamaram a
atenção:

- o fato de uma expressiva maioria declarar que nio tem a menor
idéia d. como se pode enganar o apostador, fraudar o fisco, pr.judicar os clubes;

- a presença maciça de assessores jurídicos, embora seus clientes lá
estivessem. apenas para prestar esclarecimentos e dar infonnações;

- a convicção de que agem rigorosamente dentro da lei e não tem

cabimento investigar uma atividade que só dá prejuízo.

Seja como for. a CPI conseguiu provas consistentes 1) da existência
de quadrilhas que traficam influência para introduzir no Pais outras modalidades de jogo; 2)
da utilizaçlo de "Itnow-huov espanhol" nIo só para instalar sal.. de bingo, mil também para
fraudar o fisco, .nganar o apostador • operar com as chamadas "máquinas d. divcrsio; 3) da
inserçJo do art. 57 na Lei Zico com o propósito d. forçar a IiberaçJo dos jogos d. azar,
muito embora, no mundo todo, a jogatina venha sempre ..sociada ao tráfico, á corrupção, à
prostituiçio, li sonegação de impostos e â lavagem de dinheiro obtido em atividades ilícitas.
Contudo, a p.rmanência na praça de bingos que s. dizem d.ficitários (e, portanto, nada
repassam aos clubes) legitima a suspeita de qu(., por pane destas operadoras, o objetivo
pripcipaI é ass.gurar desde já um lugar no mercado do. jogos d. azar, que, mais tClJlPÓ
menos tempo? esperam ver Hberndos. A
6) BELATO DAS DILIGtNCIAS

6.1 Con,iderações gef!i,

Como já foi assinalado, as diligências tiveram por finalidade verificar
in loco o funcionamento das casas de bingo e, desta forma, viabilizar um confronto com as
informações colhidas na documentação e nos depoimentos.

É natural que os Depurados que fizeram parte da Subcomissio se
expuseram á sanha daquel•• donos d. bingo que tiniuun alguma coisa a escond.r • sabiam
que tinham culpa no cartório. Afinal, a segurança. a ser.nidade com que a CPI vinha
desenvolvendo seu trabalho e a rapidez com que se familiarizara com .. manhas de jogatina
contrariou profundamente 05 contraventores, haja vista as dimensões do esquema de
desmoralização da CPI que se deram ao trabalho d. armar • que, d. tão bem tramado, pegou
desprevenida até mesmo a grande imprensa.

O que cumpre salientar é que, em razio da imagem preconcebida da
"máfia do bingo", tanto pode ter havido, por parte dos depoentcs, uma exsgcrada

D. qualquer forma, as diligências, que foram realizad.. como o
apoio da Policia Federal, da Policia Judiciária e, em alguns caso" dos funcionários do TCU e
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da ASLEG que prestavam serviÇOl à CPI, produziram uma lU~e lIlUdanÇa de

comportamento nos depoentcs, que pusaram a w-se ao rapeito com rdaçio à CPI,
melhorando sensivelmente a qualidade e a quantidade das informações. Além disso, muitoo
bingos pusaram a regularizar sua situaçlo perante as repartições competentes.

A Subcomisdo de Diligências coll5lalou que, na maioria das casas de
bingo, é perfeitameollll possível jogar a partida zero. Chama-se partida zero o anificio de

fazer uma ou mais rodadas fora da seqilência nonnal, de tallbrma que alo apIRlÇlIIl na ata.

Sobre a partida zero, poà, nio se ~Ihe imposto nem parcela destinada à entidade
esportiva. Pelo meoos em tese, a partida zero é a gnmde chance para alavljjem de dinheiro
sujo.

Uma pràtica fraudulenta muito comum ref_se ao nio-ncoIhimento
.de tributos sobre os pmnios em bens. Como no caso da partida zero, .... tipo de

irregularidade jamais ""'!' à lona no exame da documentaçIo, mas apenas na~ /11
loco. Na maioria dos bingos, quando sorteiam au1omóvel, puusem aérea, teIevitor,
qualquer outro bem, nio recolhem o imposto devido e alo ropasaam qualquer perceaIUlI ao
clube.

Fique registrado que em nenhuma das diHg&lcias COllIlalOu-te a
presença de alguém que fiscalizasse em nome da entidade desportiva COIIVOIIiada, a qual,

conforme estabelece a lei, é a respoosàvel final por tudo que acontece nu saiu de bintIo.

6.2 A realidade do bi.,.

As diHgCncias alo só contribuíram em muito para o conhecimcllto da
real situaçIo dos bingos no Brasil, mas umbém para sentir meIhot a oxtensio dos probIemu
criados pela proliferoçio indiscriminada de cuu de jogo, que é maJéfico para os graodea

clubes, na medida em que a causa principal dessa "miJagrou" multiplicaç10 é a entrada DO

mercado do bingo de operadoras descomprometidas com o esporte e llWICOIWIIldas com
entidades pouco expressivas, que se conlentml com peroeotuaiJ mínimos de participaçlo la

renda. Nio há dúvida de que, da maneira como vem acontecendo, a instaloçio indiocriminada
de bingos é apenas a grande preliminar da oficialízaçio da jogatina e alo a redençIo do
esporte.

Apesar das aparências, alo é muito Iicil obter boas rondas com a
exploraçio do bingo permanente e esta é outra "questio deIioada". Na verdade, o jogo do
bingo, segue um ritual sub~te difeunte das mod.tJidades de jogo norma1mellte
praticadas pela populaçio, tais corno o bicho, a raspadinha, a sena, etc. Certamel1te, o
"povio" gosta de arriscar a sorte, desde que seja na banca do bicbo, na barraquinha da igreja,
DO guieM da casa lotética, no baleio do Correio, mas alo freqllelltando uma casa de
di~ que parece um cwino.

o que ocorre é que o bingo é mais que jogo; é uma maoeira de as
pessoas se encontnlrem e se divertirem, um show de luzes, imsgens e sons, que, na maioria
dos casos, nada tem de popular. Em razio de uma renda nacional mal distribuída, alo há DO

Brasil o que se poderia obamaruma "cultura do jogo", ou seja, a prítica dojogo como Ibrma
de lazer, ao alcarn:e da maioria. Aqui, jogo mesmo é privilégio de um grupo restrito, aqude

que pode fretar aviões com destino a Punta Del Leste e Atlantio Ci.ty (vale~fom o
.obje!ivodejogar,niodeajudaroesporte). "./1

Isso talvez explique porque a idéia de tornar obrigatória a
administraçio do bingo pelo próprio clube, embora interessante do ponto de vista teórico,
assusta os dirigentes. Eles sabem que o bingo em sua venio beneliciente alo é dificiI de

administrar. O b~o de sa1Io, porém, alo é "o jeito divertido, e quem sabe lucrativo, de o
torcedor colaborar com o fitturamento de seu clube do corllÇio" (VEJA, 29/6/94) que lO

idealizara; é mais correto usociá-lo a esportes sofisticados e caros como o turfe e o
automobi1ismo do que ao popular futebol. Tanto isso é verdade que o sucesso dos atuais
bingos é muito mais uma questio de Irnaw-haw gerencial do que de prestigio do clube que lhe

empresta o nome.
Seja como for, dentro de uma vitio global da problemàtica do binBo.

é fundamenta1 perceber que, se é certo que o bingo (corretamente reguIamenrado), pode ...

uma alternativa de financiamento do esporte olimpico, alo se pode dele esperar resultados
milagrosos, nem se deve alçá-Ia à condiçio de panacéia para todos os mal.. do setor.
Obviamente, o que inter.... às entidades esportivas, aos atleus e à populaçio, em earíter de
absoluta prioridade, é uma politica nacional do desporto discutida com a participaçio de

representantes das pessoas fisicas • juridicas que serio por ela diretamente afetsdas, decidida
de forma democrática e transparente, e executada em perfeita sintonia com o ideório
desportivo da sociedade organizada.

6.3 Irrqularid,dn çonstatadu

As vistorias efetuadas, o exame dos documentos nelu apreendidu e
o estudo da do<:u~ requisitada a outros binso. permitiram que a CPI conhe<:esse a
fundo o funcionamento dos bingos a seguir discriminados:

Distrito Federal: BÍl1iO da Torre, Bingo Lago Sul, Superbinglo dos

Importados, BiogJo da Sorte, Tapbingo;

Rio de Janeiro: BÍl1iO Sca1a, Bingo 13 de Maio, Bingo Cbaritu,

Bingo Norte Shopping, Bingo Arpoodor, Superbingio Esportivo, Barra Bingo, Bingo

Olimpi<:o;

Curitiba: Bingo Rui Barbou, Bingo Cristal Palace, .B~?, BristoI,

.Bingo das Flores, Bingo Royal Palace; /1

Sio Paulo: Bingo JaçanI, Bingo GraJlde Lapa, Bingo Paeaembu, B;g
Binao. Bingo Angélica, Gold Bingo, Bingo Garitio, BÚl80 Augusta, Bingo Pamplona, Bingo
Liberty Plua, Bingo ltaim, Bingo Sio Joio.

abaixD:
• DistribuiçIo de prémios em bens (automóveis, pacotes turísticos,

eIetrodomésIico), sem recolhimento do imposto de renda devido;
- NIo-emiuIo de recibos de prõmios e,co~ nio

recoIIli-uo de imposto sobre a renda;

•S~ (rodadas alo computadas DO movimento gera1 e,
COIIseqOentemente, JlSlllIIlOnlO a menor à entidades deaportivu e ao FIJCO);

- Rodadas com cartelu alo homoIogadu pela autoridade;
• Rodadas de pr&nios extra fixos, sem recolhimento do IR.

As irregularidades mais gritantes, além das acima referidas, foram
COIIIIaIadu !lOS seguintes bingos:

a)~ - Oprepo~ se encontrava de Ibrma
irrnguIar DO País .. à época da vistoria, eslava desaparecido; os funciooários mantinham o
binso Ibocionando e dividiam _ si a Céria do dia, a Iítulo di: salários atrasados. Foi

fechado.
b) Iljngg Ljhcrty PlI2I - Além das irreguIsridades jà apontadas,

dqtacam-ae a SODOIllÇio fisca1, a IaVll!Ctn de dinheiro, a ligaçio com o jogo do bicho e OI

jogos de azar. Os lÓCiOI Ricardo Steinfllld e Waldomiro Garcia Junior tio -.le-ferro do
COIllraValIOr Ivo NOI1. Além disso, o bingo funciona junto com uma casa que oferoce abowJ
eróIicos, agencia os interesses de garotas de Jllllllllll1l e explora "màquinu de diversio".

c) Bingo Gvillo • Notabili>:a-IO pela sonegaçio liscaJ. Seus sócios
majoritários, Elie Hamoui e Janos WeueI, exploram o ramo das "màquinu de divenio".

d) Barra Biggo - Seu administrador, Guillermo Prandi Bueno,
trabalha de Ibrma irrnguIar no Pais, sendo ligado diretamente à empresa espanhola CusiDOa

•de Csta1ulla. O Barra Biogo, do Rio de Janeiro, e o Bingo Savwi, de Belo~
cocMvem Dl mais compl«a proaücuidade~ e contàbil. ..-- /I

e) Supcrl!jgglo Esportivo - Este binso eventua1 oferecia~

prêmios pela rídio e pela lelovitio, sem autorizaçIo do órgio competent71e sem aquisiçIo
prévia dos prêmios. Foi tKIIado definitivamente.

~

7) CONCLUSÕES

7.1 Prelimínarmente, a CPI fu questio de expressar sc:u repúdio ao
que considera um usalto ao patrimônio moral da sociedade brasileira e às minguadu

ecooomiu da populaçio menos favorecida: a forma corno alnterunion Capitalizaçio S/A e a
Liderança Capitalizaçio S/A comercializam seus titulos.

O superintendente da TeIesena, eapeciIioamente, declarou à CPI que
a área finaDceira do Grupo Silvio santos tem suas rai>es DO sngmento popular da sociedade
bruíleira e que fu questio de 00IIIelVà-Ju. Declarou ainda que, por isso, incorpora à sua
cultura emprasarial mais do que uma COIlICiancia soclal, abraçando um compromisso socia1
em resposta às desíi'"ldNles que ainda ma1tratam um continBente tio grande de irrnloa
llOSIOI.

Pois bem, sob u b&1çIos da Superintendência de Seguros Privados
do Ministério da Fazeoda, a "opçIo preferencial" pelos irmios maltratados peIu
desig".!dades reode ao dono da TELESENA, só de salmo, RS 3.000.000,00 (cinco milhõeI
de reais), por mas. O que seria uma poupança, se tranIIbrma num mecanismo lega1 de

empréstimos, 1inanciament0l e leroeirizsções entre empresas do mesmo dono, que, além dos
lucros da TELESENA, recebe aquele salírio estraIosI!rico.
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7.~ Na onda dos "similares", o Pais ficou infestado de graude
quantidade dos mais diversos sorteios, com resultados manípula40s e tentativas de
inttoduçio das máquinas eletrônicas de video-bingo e máquinas de "diversão", absolutamente
sem controle de quem quer que seja, burlando a legislação nacional que, até hoje, proíbe os
jogos de azar.

7.3 A situação caótica dos bingos no Brasil nasceu no período que
permeia a promulgação da Lei N" 8.672193 e o Decreto N" 981193, bem como no intervalo
que separou a regulamentação federal e a regulamentação nos Estados. Foi'ai que, emnzio
de iiminares obtidas em processos de mandado de segurança, foram concedi~ /para a
instaIsçio de salas de bingo numerosas autorizações a titulo precário.

A falta de maiores exigéncias, explicitadas em norma jurídica
especifica. levou à expanslo desabalada do jogo do bingo. com pouca ou nenhuma.
consideraçio pelo real mérito esportivo da entidade requerente. Na verdade, administradoras
de bingo de duvidosa idoneidade fiscal e comercial. associavam~se a entidades inexpressivas e
sem condições de impor cláusulas que assegurassem beneficios para as entidades desportivas.

Igual auséncia de critérios havia com relação às administradoras, cuja
idoneidade econômico-financeira e fiscal sequer era devidamente avaliada OU exigida.

Contudo, apôs a explosão inicial, não demorou que os ânimos
esfriassem e se descobrisse que a expectativa de lucro fãcil havia sido superestimada. Para
que não precisassem fechar as portas e amargar maiores prejuízos, as administradoras
recorreram à sonegação de impostos e contribuições previdenciárias, ao subfaturamento e à
oferta de prêmios em bens e outras formas de concorrência desleal. É óbvio que, em tais
circunstâncias, nada sobrava para as entidades esportivas.

Por outro lado, a "bingomania" assentou como uma luva nos
interesses de empresas internacionais que atuam nas áreas de exploração de cassinos c
comerciaIização de equipamentos de jogo eletrônicos. Cheias de cobiça, inundaram o mundo
do bingo com práticas fraudulentas, tais como: uso de diversos tipos de cartela,
evidentemente sem chancela oficia!; acesso livre às salas de jogo, inclusive de menores;
instalação de computadores programados para permitir se jogar com algumas centenas de
cartelas numa mesma rodada. facilitando a lavagem de dinheiro; introdução de máquinas de
jogo, preparando a reabertura dos cassinos; anúncio de prêmios extra, para atrair a
freguesia.

7.4 EM RESUMO, CONCLUI-SE:

- o bingo pode ser uma fonte alternativa de financiamento do esporte
que vaIe a pena manter, mas não da maneira como está regulamentado, pois, de fato, o art.
57 da LeiZico e o Decreto N" 981193 tem incentivado ajogatina, não o esporte;

.....
- pela documentação, é fácil compro~ar a pr,ática da sonegação; I
- a regulamentação do ar!. 57 estimula o tráfico de infIuéncia no

processamento dos pedidos de autorização e a lavagem de dinheiro;

- a explicação mais plausível para a manutençio em funcionamento
das muitas casas de bingo que dão prejuízo é a expectativa da reabertura dos cassinos;

- de um modo geral, os clubes ainda não despertaram para as
possibilidades do bingo como fonte de financiamento do esporte e da viabilidade de
administrá-lo diretamente, sem a intermediação das administrador..;

- o atual esquema de fiscalízaçio das casas de bingo não funciona;

- a proliferaçio de casas de bingo associadas a entidades desportivas
de reduzido mérito prejudica os grandes clubes;

_é prática comum a apropriação indébita da parcela de prêmio retida
a titulo de imposto sobre a renda;

- a moralização do bingo começa por uma "lei do bingo"
tecnicamente consistente e politicamente viável, nos moldes do projeto de lei que

apresentamos neste Relat6rio.

B) A responsabilidade pelo funcionamento do bingo é da entidade
desportiva, o que deve ser acentuado;

C) Somente entidades de comprovada atuação. e mérito des70'vo
poderão explorar, direta ou indiretamente, os bingos; ') ./

/1, ~ ./ I
D) Obrigaroriedjlde de manter empresa de auditoria permanente nos

bingos, quando a administração for entregue a empresa comercial;

E) Obrigaroriedade da prestação de contas dos recursos oriundos dos
hingos;

F) Realização de bingos apenas com cartelas oficiais, com valor de
fàcc expresso e ordenadas por números e séries. emitidas por órgão da União;

G) Recolhimento do Imposto de Renda de 19% do valor de face,
quando da aquisiçio das cartelas, evitando a sonegaçio;

H) Entrega de pelo menos 7"/0 do faturamento bruto dos bingos às
emidades desportivas;

1) Limitação temporal dos contratos entre as entidades desportivas e
as administradoras de bingo, que tem que ser anuais. renováveis e terem forma escrita.;

J) Determinaçio de que os bingos permanentes apenas podem dar
prêmio em dinheiro, cujo total se limita ao valor arrecadado por partida;

L) Determinação de que os bingos eventuais só podem oferecer
prêmios em bens ou serviços, cuja aquisiçio prévia deve ser comprovada;

M) Limitação a 12 do número de cartelas a serem jogadas por
apostador, por partida;

N) Controle da entrada dos apostadores no bingo, visando impedir a
permanência de menores;

O) Impedir terminantemente a entrada das máquinas de jogos de azar
nos salões de bingo.

As medidas supm elencadas estão co.ncretizadas no Proj~l-"" de Lei
.que apresentamos no Item 9 deste Relatório. . - ,/1

8) RECOMENDACÓES DA ÇP!

8.1 Ao Ministério Público Federal:

- Para que inicie açio penal por crime de sonegação fiscal contra os.
respnnsáveis legais dos Bingos Liberty Plaza, Garitão, Barra Bingo e Taguabingo,
identificados nos documentos anexos.

8.2 Ao Ministério Público do Estado de São Paulo

- Para que inicie ação penal por crime de exploração do lenocínio
contra os responsáveis pelo Bingo Liberty Plaza;

.. Para que inicie ação por contravenção penal de jogo. pelo uso de
máquina de videobingo e videopoquer. contra os responsáveis pelos Bingos Liberty Plaza e
Garitlo. todos devidamente identificados nos documentos anexos.

lI.3 ÀReceita Federal

- Encaminha-se relação de todos os bingos anaíisados pela CP!, a fim
de fiscalização e levantamento dos débitos fiscais.

8.4 ÀPolicia Federal

7.5 Tudo o que já se expôs será coibido e solucionado com a adoçio. • Para que investigue os indicios encontrados de ligação do Bingo
das seguintes medidas: Liberty Plaza com a organização criminosa responsável pelo jogo do bicho;

A) As autorizações para funcionamento dos bingos permanentes e

eventuais tem que ser rigorosamente controladas e fiscalizadas pela União;

.. Para que investigUe os índicios de ligação dos bingos com cassinos
clandestinos, especiabnente ligsções com grupos internacionais.
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9) PROPOSTA LEGISLATIVA

bingos.

I.! Ao Poder Exocutivo

- Para que regulamente com rçidez a~ 1egislaçio 1re os

/1 .. L /

vn . Ipresentaçio de parecer fàvorive! da Prefeitura do Municipio
onde .. instaJari a sala de bingo, versando sobre os aspectos urbanísticos e o elcance social
do empreendimento;

vm - apresentaçlo de planta da sala de bingo, demol15trlndo ter

capacidade mínima para 300 (trezentas) peuou e local isolado de recepçio, sem acesso
direto para a sala;

PROJETO DE LEI li" • DE 1"
(Da Comisdo Parlamentar delDquérito dtJtúlada a iavOltipr a situ#o dos bia....

aoBruil)

o Dispõe sobre o jogo de bingo e di outru
providenciu.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I'~ j~ de bingo 110 permitidos em todo o tenitório

nacional nos tcnnos desta Lei.

Art. 2' As~ de diroçio e de prática desportiva podetlo
cn>denciar-se junto i UniIo para explorar o jogo de bingo permanente ou Cl\'Olltnal, com a

finalidade de angariar recursos para o fomento do esporte.

§ I' CollJidera.... bingo~ aquele reoIizado em salu
próprias, com utilizaçlo de procaso de e>ctIaçIo iseuto de CODtato 1aunaDo, que asseguze
integral lisura dos resultados, iDcIusiW. com o apoio de siJlama de ciraIito fecbsdo de

televisio e difusio de som, oferecendo (rimios exduIivamatte em dinbtim.

§ 2' Bingo evenlnal é aquele que, sem fimcionIt em salu próprias,
rosliza sorteios com periodicidade, 110 mínimo, mensal, utiIizIndo pro<;essos ~~ o

'isenios de contato humano, poc!enlIo ollorocer prCmios arclusivamen!e'.;;;""bens eT'
§ 3' As míquínu utilizadu nos SOlUÍOJ, lDleJ de iniciarem quslquer

operlÇio, devetIo ser submetidas i fiscaIizaçIo do poder público, que autorizari ou nio seu
funcionamento, bem como u verificará semestrIÚIK.2Il QlWIdo em ()JlII"&Çio.

Art. 3' Os bin,gos funcionado sob raponssbiIidade exclusiva du
entidades desportivas, mesmo que a admioistraçao da sala seja llIIIrque a empresa comucial
idôneo.

Art. 4" Sio requiJ'!CS para concessio da autorizaçio de oxploraçio

dos bingos para a entidade desportiva:

l- filiaçio a entidade de admínistraÇio do esporte ou, conforme o
CUC, a entidade de administraçio nacionaln, por um período mínimo de 3 (três) anos,
completados até a data do pedido de autorizaçio;

n- comprovada llUIÇio de forma roauJar e continuada na prática de
pelo menos três modalidades de esporte oIlmpico, com a psrtícipaçio em todas u
competições previstas 110I calendários oficiais dos Ultimes 3o(três) anos;

m - 110 caso de entidade de admínistraçio do esporte, prova de

filiaçio i entidade de administraÇio nacional, que deveri .. filiada ao Comit. Olimpico

Bruileiro, que deverá declarar sua participaçio ativa nos Ultimes 3 (três) anos;

IV- prévia IpreHIl!IÇio °e aprovaçio de projeto detalhado de

aplicaçio de recursos na melhoria do desporto olímpico, com prioridade para a fomw;io do
atleta;

v -apRJClllIÇio de certidões dos dillribuidora cíveis, trabslhistu,
criminais e dos cartórios de protesto;

VI • comprovaçio de reguIarizaçio de ""'!lJibuiçl5 jUlllofReceita
Federal e Seguridade Social; /' ./1

IX - prova de que a sede da entidade desportiva é situada 110 mesmo
municipio em que funcionari a sala de bingo. . o

§ I' Excepcionalmente, o mérito esportivo pode ser comprovado em
relatório quantitativo e qulllitarivo du atividades desenvolvidu pela entidade requerente oos
três anos anteriores ao pedido de autorizaçio.

§ 2' Para a autoriaaÇio do liingo evcntulll sio requisitos os
constantes IIOS incisos l a VI, elém da prova de prévia aquisiçio dos prêmios oferecidos.

Art. 5' Se a admínistraçio da sala de bingo for entregue a empresa
comercia!, a entidade desportiva juntari ao pedido de IUOrizaçio, elém dos requisitos do
artigo anterior, os seguintes documentos:

l . certidio da Junta Comercia!, demonstrando o regular registro da
empresa e sua capacidade para o comércio;

n . certidões dos distnbuidores'cívels, lrIbilliiSlU e de cartMos de

protesto em nome da empresa;

m - certidões dos distribuidores civeis, criminais, lrIbalhims e de

cartórios de protestos em nome da pessoa Ou peuou fisicas tilUlares da empresa;

IV - certidões de quitaçio de tributos fedetaís e da seguridade social

V· demonstrativo de conlrataçio de firma para auditoriap~te

.da empresa administradora;. ./1 Jf 1-- '/r- /l
VI • cópia do instrumento do contrato entre a entidade desportiva e a

empresa admínistradors, cujo prazo máximo seri de 2 (dois) anos. renovivel por igulll

periodo, sempre exigida a fOrlna escrita.

Art. 6' O Poder Público negará a autorizaçio se nio provados
quaisquer dos' requisitos dos oariigos anteriores ou houver indícios de inidoneidade da

entidade desportiva, da empresa comercial ou de seus dirigentes. Poderá, também, cassar a

autorizaçio se Verificar terem deixado de ser preenchidos os mesmos requisitos.

Art. 7" A IUtorizaçio concedida somente seri vilida para local
deterniinado e endereço certo, sendo proibida a venda de'cmdU fora da°sll!a de bingo.

Parágrafo único As. cartelu de bingo evcntulll poderio ser vendidas
em todo território nacio;W.

Art. go Nos bingos pennanentes e nos evcntullls somente seria

utilizadas cartelu oficiais, emitidu pela UniIo, com numeraçio sequenciaI e seriads, com

velor de fàce expresso.

Parágrafo único. A compra du cartelu é condicionads, a partir da

segunda vez, i e"ibiçio do comprovante de p&BIlllCIllO do percentual devido às entidades
desportivas.

Art. 9' Ao adquirir u cartelas, a entidade desportiva recolherí, no

mesmo ato, a importância de 19'1. (dezenove por cenlO) do vlllor de fàce a titulo de Imposto
de Remia.

Art. 10 A prcntiaçio do bingo pennanente seri lpenas em dinheiro,
cujo montante nio poderi exceder o vlllor lJTecadado por partida.

Parigrafo único Lioúta-se a 20 (vinte) o número de cart~por

jogador no bingo permanente, 'em cada partida.. /1
Art. 11 Somente os bingos eventuIÍS podetIo resIizar propaganda

utilizando os meios de comunicaçio. Os bingos permanentes apenas f&rio propaganda 110I

limites da sllla que ocupem, pennitindo-.. a distnbuiçio de brindes ou cartões com o nome

do bingo.
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Art. 12 A on1idade desponiva rec<beri pen:entual núnimo de '7%

(leIe por cento) da receita bnrt&dallla de bingo ou do bingo eventual.

Pena- detençio do6 (seis) meses 02. (doiJ) anos emulta.

An. 24 Esta lei ontrlI em vigor na data de .... publicsçlo.

Parigrafb único M entidades desportivu preswlo contu

lOIIlaltI!mente &O poder público da aplicaçlo dos recum>s havidos dos bingOl. Art. 2S O Poder Público regu1amenlarí. esta lei em 30 (trinta) dias.

Art. 13 Haverá controle de ingresso nu salu de bingo, seodo
neceJária a identificsçlo do fteqilentador.

Art. 26 Revogam." u disposições em contrário, especialmento O

Art. S7 da Lei 8.672, de 6 dojuIho de 1993.

§ I· É vedada a instaIlÇio de lIIa de bingo sem snte-1IIa de
recepçio, onde se má a identilicaçIo do jogador e será entregue um passe de ingresso. JUSTIFICAÇÃO

§ 2" M salu de bingo 110 obrigIdu a lIWller arquivo de

identificsçIo dos jogadores. Ao término de seus trabalho.. o maiJ importante tarm desta CPI é o
propositura deste Projeto de Lei destinado o reger as atividades dos bingos no paiJ.

§ 3· A identificsçio e o reapectivo cartIo de ingresso pari o jogador

seria viIidos por um Il1O.

§ 4· É proibido o ingrOllO de menores de 1I (dezoito) IIIOS nu salu

CoocluimOl que as lacunu legislativas eram o bISO para toda a série

de distorções que acompanharam o "boom' dessa atividide, Iizendo com quo o bingo fosse
enCarado maiJ como jogo de ..... - que nio é • do que como fonte de incentivo &O esporte.

de bingo.
Para aperfeiçoarol~ adotamos os seguintes pontos:

An. 14 M salu de bingo destinar.....1o cro:IuJivsmento a .... tipo

dejogo. • as autorizações para funcionainénlbs' dos bingos permanentes e

evemuaiJ seria rigorosamente controladas o fisca1izadu pela Uniio;

Parígrsfo único A única atividado admissivel concomitantemente &O

bingo na lIIa é o serviço de bar ou restaurante. _ acentua-se a responsabilidad.. das emidades desportivas pelo

funcionamento dos bingos;

An. I~ É proibida o insta1açio de qualquor tipo de lJIáquinaJ de

jogo de ..... ou de diversões eletrônicas nu salu de bingo.

Art. 16 Nenhuma outra modalidade dejogo ou similar, que nio scia
o binllO perlIlIIlOI1lO ou o oventuaI, poderi ser autorizada com base nesta lei.

• somente on1idades de comprovada atuIÇio e mérito desportivo

poderia explorar, direta 00 indiretamente, os bingos;

• é obrigatória a manutenç10 de auditoria perlIlIIlOI1lO JIOI bingos;

Pllignfo único. Excluen-,. das exigõnciu desta Lei os bingos

realizsdOl com tlns llptIl\U beneficentes em &vor de entidades filantrópicas tcderais,

estaduais ou municipais, JIOI termos da legisllÇio especilica, desde quo devidamooto

autorizados pela Uniio.

Art. 17 Mallter, làciIitar ou realiDrjogo de bingo sem o autorizaçio

_ toma-,.' obrigatória o prestiçfo de conlU da aplicaçlo dos

recursos destinadOl is emidades desportivas;

_ o Imposto sobre o renda será recolhido ji quando o promotor do

bingo for adquirir u eartelu oficioi.. impedindo a soneglÇio;'

prevista nesta lei.

Pena. prilio simples de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multL

• o participlÇio das emidad.. desportivu é de, pelo menos; selO por
cento do &turamento brulo do bingo, o que impediri quo emidades de menor expresdo

aceitem vaIom infimos de participlÇio;

Art. 18 Adquirir, imprimir ou utilizar emjogo de bingo cartelas nio

oficiais.

Pena • prilio simples de 3 (três) meses o 1 (um) Il1O o multa,

acrescida de até o dobro em caso de reincidincia.

Art. 19 Oferecer, em bingo permanento ou oventuaI, premio diverso

do permitido nesta lei.

- OI contratos entre as entidades desportivu o u empresas
administradoras que contratarem pari lIWller o bingo leria sempre forma escrita e prazo de

um ano, l<llOVivel por igual penodo de acordo com a vontailo das panes;

• delermina>Jo de que OI-bingos permanentes só <!lo prêmios em
dinheiro, com VIIor máximo do arrecadado em cada partida o que os evemuaiJ somente <!lo

prómios em bons o serviço.. que teria que ser adquiridos previamente;

Pena - priIIo simples de 6(seis) meses o I (um) ano o multa.

Art. 20 Deixar o responsável por sal. do bingo de manler o cadsstro
de "froquentadores proviJlO nesta lei.

Pena. prilio simples de 6 (seis) meses o 1 (um> ano e multa de até

100 (com) vezes o valor do prêmio oferecido.

• controle do ingresso dos apostadores no bingo, para impedir o

• limilaçio do número de cartelas por opostador em cada partida do
biJigo permanente, desestimuIaodo o jogatina desenfreada e o possibilidade de lavagem de

dinheiro;

A proposiçio elenca, ainda, tipos penais referentes &O tomL

entrada de menores.

Por ser reclamo de toda & sociedade, espocialmento dos interessados
no desenvolvimento do esporte, conclamamos os Du5lres Pares & aprovarem este ProjdO de

Lei.

Além disso, é sobremaneira importante colocar em relevo que esta

,Lei impede os cIwnados "similar.." dos bingos, especiaimonle u miquinu de jogos de~
que diversos grupos procuraram introduzir no paiJ usando subteriügio de interpretaçlo

eottOlllÍVa da Lei Zico.
Fraudar, adulterar ou controlar de qualquer modo oAn. 21

resultado do jogo de bingo.

Pena - reclusio de 1 (um) o 3 (três) anos e muI!L

/" I".
Art. 22 Permitir o ingresso de menor de 1I (dezoito) IIIOS em lIIa de

bingo.

Pena- det<nçio de 6 (seis) meses o 2 (dois) anos e multa.

An. 23 Mallter nu salu de bingo máquinas de jogo de ..... ou
Saladas Sessões, () de dezembro de 199~.
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/~~.
Depulado EURICO MIRANDA

hIIIor

,'\ ~:,~t!r/~~f~'~
,~ZLt.tr/écc RA •

PraídclXe

DEPUTADOS~ROS DiOMISSÃO:

1') PARECER DA COMISSÃo

DEPUTADO EURICO MIRANDA
RELATOR

11.11,. q••ÇPJ" prppit invntigr

a) Quamo ao~ ei autorizaçIo:
LI~ JlOI. EstadoI- critérios, acertos e desacerloI
1.2~ cios contraIoI fírnlIdoI com as empreau operadoras
.1.3 Proeodimontoudola<\oll no pmceuo de lIIlorizaçio de funcionamento
1.4 ComprovaçIo da atividade e porlicipoçIo em

loS Trifico de iDlIuiliciá, iaídonoidada fioca\, clubeJ da fàcbada
b) Quamo i iDItalaçIo e lO~ du cuu de bingo:
b.1 l'oIIibiIidade ele -";,,,,'-~ de rauIlados
b.2 Oconinc:ia do~na fIIllrep doi primioa
b.3 IIIdk:ioI de lOIIIIIÇIo fioca\, lavIpm de dlnbciro
b.4 PriticllIiauduIeatu: "JlII1ida zero", cartda!lia, rodada promocional
b.5 Cuoloo da fiocaIiDçIo lribuliria e nIo tribulíria
b.6 Gnu de Iiaura naC<lllduçio do jogo

c) Quamo i dootinaçio da l1lI1da:
e.1 TauçIo -/itoI~ reccIhimonto
e,2 EIIimaIiva da renda global pora as entidades esportivu
c.31.epartiç1o da renda(~s)
e.4 DeIIinoçIo da receita cios clubes (proj<lOS de deoenvoIvimerrto do esporte)

.) QuIIIlo ilejpslaçlo • tejpJIamenlIçIo:
• ..I 1'oIIibiIidade de se determinar porcentagem minima do faturamento que

cablriai~=~ICClm'OIliincia de liaIribuir lOS EstadoIe ao Disttilo
FeoIenIalllkmlliDçlo ea fiJcaIizaçIo cios binaos

..3 ConvclMncia da oxpIoraçio doi cilIIllIIdoe IOrtoios mares
(caçHiquoia) o.41'o11íbi1idade I c:onveniêllcia de uma~ unificada, naciona1

..5 PIIISihilIdade I~ de eximir os Estados da nonnatizaçlo I
lIocaIbaçIo

. 1). COIII rapeilo U ontidades~ (~ federações),

~_-w-r: '/,'1 ,//

- Se 11 verdade que bi cIubcs que apenas empr_ o nome, pua acobertar a
práIlc:a dojoao do azar, •

- Se Ó-.Iada que bi clubee-fàntuma, criacIoo, reuuteitaclos ou maquiadoa
~ pera servir de I'achada a.midades iIepis;

- Se as CSIIidadcs _ reccbondo a porte que lhos cabe no faturamento da
ala do bqo'

, • Se 11m __ de que a CjUIIItia que lhos Ó rcpusada Ó a que ó devida em
Wtude do COllIraIO ftnnado com a~

- Se"__ i cooíiabiIidede da oporadon, pora fina de controIc;
- Se o lll'OlIlo detalhado pora a apIlcaçIo dos rec:urJOI obtidoI com bingo Ó

.,... ... ft>nnaIldadc õu, do fito, In iNtrumonto da mcIborla do esporte;
- Se o projcIo de apIlcaçIo cios recursos ó apeIlII lJlresentado e aprovado

ClU,lambóIn,~~; ••
- Se as lIIIlicIados prestam COlllU a _s usoclados ou afilladu du

~~dr:::"de~:=,::~as federações as mesmas
exiJ'nciu. CClIlIO, por..-plo, a da pótica de pelo JIIOIIOIlrà esportes olímpicos.

11.2 ......." ••so de iOU"tdo d. Çpl

REQUERIMENTO DE CPI N" 02, DE 1995
(Do Sr. Deputsdo Marquinho Cbedid e outros)

Institui Comíssio Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a .ituaçio dos
bingos no Brasil.

Requeiro aa forma resfmental:
A instituiçlo e Comisaio Parlamen1ar de Inquérito destinada a investigar a situaçlo

de. bíngtn no Brasil.
Esta Comisaio dcveri ser constituída com 1I (onze) membros e igual número de

suplentes, com prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável até a melade, para a coneluda
de seus trabalhos,

Os recursos administrativos e o assessoramento neceuírlo ao funcionamento da
Comisda serIo providos pelo Deptrtamento de Comissões e Asse3soria legislativa,
"",peclÍvamente.

M despeus dccorrenles do funcionamento da Comisaio de que lrlIla esta resoluçio
correrio i conta de recurJOII do Orçamento da Cimar& dos Deputado•.

JUSTIFICAÇÃO

A pro1iferzçio do. bingos começou no !!lO passado, a r,artir da regulamentaçio da
Lei Zico, que garante às instituiç1les esportivas o direito de ançar concurso. ou manter
recintos pua a pmmoçio de jogos de azar, Cabe ao clube OU entidade uma parte do. lucros
em cima do movimento financeiro, deduzidos o. valo"", pogo. aos apostadores cujas cartelas
Co,..., premiadu e asd~

Teoricamente. num Pais que &05 poucos foi se transfonnando em verdadeiro cassino
(primoio contra a Lei de Contravenções Penais, dopois ç:om o beneplácito das loterias
oficiais), a nova opçlo para se arriscar a sorte parece válida: as pessoas freqüentam os
bingos, se divertem, podem ganhar ou perder dinheiro, e parte da arrecadação é destinada
para instituições esportivas como fonna de incentivar a formaçio de atleta.,

O desvirtuamento começou a ocorrer a partir do momento em que o 'jeitinbo
brasíleiro" • ou "espanhol", como prefere pelé • entrou 'em cena, fàzendo com que

.1
intennediirios se ulilizassem dos clubes para burlara regulamentaçio e ficar ç:om a maíoc
parte do lucro, '.,

Sala das Sessões, em, 21 de fevereiro de 1995
Deputado Marquinho Chedid

ATO DA PRESIDÊNCIA .
O P~IDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso de suu atribuições

regimentaiJ, e tendo em visca a criaçio, nos termos do art. 35, do Regimento Interno, da
Comíssio Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a situaçlo do. bingos no Bruil
(Rllquerimento de VPI n" 02195, de Deputado MARQUINHO CHEDID)

RESOLVE:
I - estabelecer o prazo de 120 dias, a contar de Sll& insta1açio, para concluaio de seus

trabalhos;
n - convocar os membros ora designados para a reuníIo de iIllla1açio e e1eiçio de

seua Presidente e Vice-Presidentes a realizar·se no dia 25,05.95, 5" feira, u lO horas, no
Plenário n" 16, do Anexo n,

Braailia, 24 de maio de 1995
LUIZ EDUARDO

Presidente

Comíssio Parlamentar de Inquério destinada a investigar a sítuaçio do. bingos no
Brasil (composiçio original):

Bloco Parlam••tar PFLIl'TB
T'rtu1ares: Corauci Sobrinho, Pedrínbo Abrlo, Severino Cavalcanti e Vie pj"", Franco
Suplontes: Fernando Golçalves, Joio Ribeiro, Lael Varella e Murilo Pinheiro
PMDB
Titulares: CsrIo Apolínírio, Joio Tbomé Mestrinbo e Jorge Wilson
Suplentes: Arubal Gomes, Antônio do Valle, I vaga
PSDB
Titulares: Nelson Otocb e ZuJajê Cobra
Suplentes: Arnaldo Madeira e Artbur Virgílio NelIo
PPR
T'rtuJares: Eurico Miranda e Raimundo Santo.
Suplentes: Paulo Bauer ..Wagner Salustíano
n:
T'rtuJares: Carlos Santana e Padre Roque
Suplentes: Joio FusareIIa e Pedro W'd!On
pp
T'rtu1ar: Nelson Mcuru
Suplente: Marcos Medrado
PDT
Titular: Vicente Aodré Gomes
Suplente; Oscar Goldoni
Bloco Parlamentar PlJPSDIPSC
T'rtu1ar: Marquinho Cbedíd /I

.Suplente: Roland Lavigne
PCdoB
Titular: Ricardo Gomyde . ,
Suplonte: Lindberg Farlu

11.3 Subatituici!el n. CPI
11.3.1 AluaIíuçIo procedida em 31 de maio de 1995:
Pedrinho Abria por Roberto Jefferson; Carlo ApoIinírio por Oscar Goldoni;

Raimundo Santoa por Arnaldo Farla de Si; Arnaldo Madeira por Jovair Arantes; Artbur
VrrgiIio Neto por Salvador Zímbaldi; Paulo Bane< por Cunha Bueno; Carlo. Camurça por
Marco. Medrado•

1\,3.2 AluaIíuçIo procedida em 07 dejunbo de 1995:
Arnaldo Farla de Sá por Gerson Peres.

11.3.3 AtuaIizaçio procedida em 26 de~ de 1995:
Corauci Sobrinho por (vaga); Scvmno Cavalcanto por (vaga); Roberto

JelI'erson por (vaga); V.. Pires Franco por (vaga); Fernando Gonçalves por (vaga); Joio
Ribeiro por (vagai; Lael Varella por (vaga); Murilo Pinheiro por (vaga); Oscar Goldoni por
(vaga); Jorge Wi son por (vaga); Albérico F'dbo por (vaga); Anibal Gomes por (vaga);
Antônio do Valle por (vaga); Gerson Peres por Arnaldo Farla de Si. .

11.3,4 AluaIíuçIo procedida em 28 de setembro de 1995:
A alteraçio registrada resultou da fuaio do ppR com o Pp. Os Deputados da

CPI do Bingo indicados por ..... partidos passaram a representar o novo PPB.
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1l.4~

Lei N" 8 672 de 6 7 1993 "Lcj Zjco"
Art. 57. As entidades de dircçio e de prática desportiva filiadas a

entidades de adminiJtraçio em, no mínimo, três moda1idades olimpicas, e que
comprovem, na fonna da rcgulamcntaçio desta lei, atividade e participação
em competições oficiais~ pelu mesmas credenciar-se-ão na
Sccrctaria da Fazenda da respectiva Unidade da Federação, para promover
l<UIliõcs dcatinadu a angariar fundos para o fomento do desporto,
mediante sorteios de modalidade denominada Bingo, ou similar.

§ I· O órp.> competente de cada Estado e do Distrito Federal
normatizari e fiscalizará a realização do. eventos de que trata este artigo.

i 2" Quando se tr&t&r de entidade de direção, a comprovação de que
=OD~ :""=o::gO limitar-so-á á filiação na entidade de dircçio

Decnito n· 981/93
Art. 40. A realizal;io de sorteios destinados a angariar fundos para o

fomento do desporto dependerá de prévia autorizaçio da Secretaria da
Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, ou outro órgão por esta indicado,
de acordo com a organização administrativa a que pertença, obedecidos os
termos deste decreto e a normalizaçio complementar que cada Unidade da
Federação adotar em sua respectiva área de atuação.

PlJiBrafo único. O sorteio ou similares reslizados fora das condiXÕes
estabelecidas neste decreto ficam subordinados aos dispositivos da Lei ri'
5.768, de 20 de dezembro de 1971 e do Decreto n· 70.951, deJl/de :'/l0sto de
1972, mesmo. quando se tratar de entidade desportiva, de administraçIo ou de .
prática, buscando recursos para o fomento do desporto.

Art. 41. A autorizoçio para a realizaçlo de sorteio, exigida no artigo
anterior, SOIllOllle poderá ser concedida ás pessoas jurídicas de natureza
desportiva, pfeviamcnte credenciadas, que comprovem estar quites com os
tribUtos federais e com a seguridade social.

Parágrafo único. A entidade desportiva autorizada poderá utilizar os
serviços de sociedade comercial para administrar a rcalizaçio do sorteio,
mediante comrato registrado na Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade
da Federação. .

Art. 42; A fonna de comprovação de atividade e participação em
competições oficiais, <Ui que trata o art. 57 da Lcj N" 8.672, de 1993, para
efeito do crcdcncilIllCl1to mencionado no artigo anterior, será definida em
cada Estado e no Di!trito Federal, qúe exigirá, no mínimo: .

I - das entidades de administraçIo do desporto dos sistemas doi
Estados, do Distrito Federal e do. Municípios, comprovante de ltuação
regular e continuada na gcstio da modalidade em sua área de atuação, com a
realizaçio de todas .. competições oficiais obrigatório do caléndário,
fornecido pelo ÓIJliO público legalmente incumbido da coordcnaçIo do
sistema de desporto da Unidade '!- Federaçio. .. .

II - das entidades de prática, comprovante de filiação em enl1dades de
administraçIo de qualquer dos sistemas de desporto e declaração de
participação efetiva na última competição oficial conclulda em, no mínimo,
três mOdalidades olimpicas, fornecidos pelas entidades de administração a que
se rcfi:rircm.

PlJiBrafo único. Para todos os efeitos legais, a cxpresdo 'entidade de
direção' denomina todo o grupo tipificado na Lcj N" 8.672, de 1993, como
'entidade de administração'.

Art. 43. O tol81 de recursos arrecadado. em cada sorteio terá a
seguinte destinação:

I • sesscnt& e cinco por cento para a prontiação, incluida a parcela
correspondente ao imposto sobre a rcnda e outros eventuais tributos;

II • trintà e cinco ~ cento para a entidade desportiva autorizada
spIicar em projeto. ou strvidade•. de fomento do desporto e custesr as
despesas da administraçIo e diwJgação.

Art. 44. Em qualquer hipótese, a autorização para ~ rcalizaçio de
sorteios, de que trata o art. 40 deste decreto, ~erá de prévia
apresentaçIo e aprovação de projeto deta1hado para a aplicação dos recursol
obtidos, cOnforme dispõe o inciso II do artigo anterior.

Art. 45. Os sorteios mencionados no art. 40 deste decreto ficam
restritos á utilizsção das seguintes modalidades lotéricas:

I • Bingo: loteria em que se sorteiam &O scaso números de 1 a 90,
mediante suceasivas extrações, até que um ou mais concorrentes atinjam o
objetivo preVÍIIIlCI1te determinado, utilizando processo isento de contato
bulnano que assegure inte~ lisura aos resultado.;

II - Sorteio numetico: sorteio de números, tendo por base os
rcsuItados da Loteria Fcderal;

m - Bingo pcnnancnte: a mesma modalidade prevista no inciso 1,
com autorização para .... aplicada nas condições especificadas neste decreto;

IV - Similares: outras modalidades prcvilIllCl1te aprovadas pelas
Secretarias da Fszcnda das Unidades da Federação, com aplicação restrita na
área de &tu&çio da autoridade que as sprovou.

§ 1· Os sorteios das mOdalidades bingo e o sorteio numérico poderão
ser articulados com a~ de eventos desportivos, scnd() obn~ria,
...... casos, a entrega dos prênuos aol vencedores, durante .. competições.

§ 2" Nos sorteios da mOdalidade bingo pcnnancnte, as entidades
autorizadas obrigam-se a instalar salas de bingo com capacidade de, no
mínimo, quinhentos participantes sentados, com horário de funcionamento
determinado, em sua sede ou fora dela, mas sempre sob sua exclusiva
rcsponubilidadc, que disponham do sistema de extraçio de númcroI
requerido, bem como de sistemas de circuito fechado d. te1evis1o e de difusio
de som que permitam a todos OI participarocs perfeita visibilidade de cada
procedimento dos sorteio. e do seu pcnnancnte acompanhamento.

i 3· Os salões de bingo pcnnaocnte poderio funcionar com _
~ JlWlll"I;"'adas para a realização de diversos e sucessivos sorteiOf,
mtegrIdos oy independenteI uns dos outros.

i 4· E vedada a venda de cartelas fora das salas de bingo pcnnaoonte.
Art. 46. Ao final de cada sorteio, serão distribuldo. os respectivol

prõmios, cujo valor total corrcsponderá &O previsto no inciso I do ar!. 43
deste decreto e cuja natureza • dinheiro, cheque, bens ou serviços •
prcciwncnte discriminada será do prévio conhecimento de todos os

particiP§i~Em qualquer caso, OI participantes prontiado. terão o prazo de
até noventa dias para reclamar seu. prêmios, findo o qual serão entre~es ao
Governo da Unidade da Fedcraçlo, para a doação a entidades fi1antróplcas.

i 2· As sessões de sorteio serão registradas em ata redigida
simultaneamente c;om a sua rcalizsção.

Art. 47. E vedado o IICCSSO de menores de 18 anos de idade ao
ambiente dos SOrteiOI do BINGO PERMANENTE.

Art. 48. As Secretarias da Fazenda dos Estado. e do Distrito Fcderal
fiscalizaria as entidades que realizarem os sorteios autorizados. conforme
previsto no ar!. 40 deste decreto, sujeitando .. que não cumprirem o plsno de
distribuição de prêmios ou desvirtuarem sua finalidade, ás seguintca
penalidades, cumulativlIllCl1te:

I - cassação da autorização;
II - proibição de realizar novos sorteios pelo prazo de cinco anos;
m - perda do. bens prometidos em prêmios, se estes ainda não

tiverem sido entregues, ou multa igual ao valor d..... prêmios, nunca inferior
a 50 Ufirs, vigente na data de seu recolhimento á Secretaria da Fszcnda da
Unidade da Federação, se os prêmios já tiverem sido entregues ou não foram
encontrados. .. ,

11.5 Reuniõp e audiinçjlJ pÚblica, Icrongltteial
· 25.05.1995 - Reunião de instalação daCPI.
• 30.05.1995 - Composição e Ipresentação de chapas.
· 31.05.1995 -Idem.
· 01.06.1991· Idem.
· 06.06.1995 - Idem.
.07.06.1995-ElciçãodaMesaDiretora.
· 13.06.1995 -Rcuniio (assuntos internos).
· 20.06. I 995 - Elaboração, discusdo e aprovação do roteiro de trabalho preliminar.

'. 27.06.1995 • Audiência Pública - Depoente (convijlado): s.n.4or Artbur da
Tavola.

.28.06.1995 - Audiência Pública· Depoente (convidado): Artbur Antunes Coimbra
(Zico).

• 15.08.1995 - Audiõncia Pública • Depoentes (convidados): Jorge Picciuli,
Presidente da CPI do Bingo na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de ]aneiro •
Rosemary Corrêa, relatora da CPI do Bingo na Assembléia Legislativa do EstalIo' de SIo
Paulo. . ...

· 16.08.1995 - Audiência Públiea (cancelada);
· 22.08.1995 - Audiência Pública - Depoentes (convidados): José Frejat,

Subsecretário da Fazenda do Estado do Rio de ]_,']osé AlITedo Farodc, Chefe da
Divisão da Receita e Pedro Hc\)riqqe Figueiredo, CQOI)!~i d& ProcuradoÓ& de Domínio
Público, estes db Estado do Rio (ironge do Sul.

· '23.08.1995 - Audiência Pública - Dcpocpte' (convidado): Caito Quintana,
Presidente da CPI do Bingo na· Assembléia Legislltivà do 'PiraIIá, com a participação do
Deputado Estadual Luis Cláudio Romanclli.

· 29.08.1995 - Audiência Pública- Depoentes (convidados): WasnyNalde deRowe,
Secretário da Fazenda do Distrito Federal, e Yoshialà Na1wIo, Secretário de Estado da
Fazenda de São Paulo. ,.. , ' .. '

· 12.09.1995 - Audiência PUblica· DcpocIit.. (convocados): ]osé Francisco de
Souzs, Diretor-Superintendente da Liderança Clpitalizaçlo (TELESENA) e Luiz Carioo
Pedroso, Diretor Superintendente da Interunion Capitalizaçlq (PAPATUDO).

· 13.09.1995· Reunião para tratar de assumps intClJlllÔ. Criação da Suboomisslo deDili· . . .
g~"f4.09.1995 - Reunião Extraordinária, convocada para ouvir o relato' das diligência

efetuadas em casas de bingo no Distrito Federal. ~te.(Cllnvocado): Alexandre Moreira
Olivcir&, funcionário do Taguabingo. .

· 19.09.1995 - Audiência Pública· Depoentes (convocados): Francisco Rccarcy
Vl1ar7 proprietário das saIas de bingo "Charitull

• "SçaIa", e "Treze de Maio"t do Rio de
]aneiro, e Francisco de Carvalbp, Presidente da Federação de Atletismo do Rio de ]aneiro

(Bingo~it95 _ Audiência Pública - Depoentes (convocados): Ricardo SteinfeId
(Bing~ I.11>erty Plaza), Fernando Mendes Di.. (Bing9 !taim), ,e Alejandro Figucroa (Bingo
Olimp,al, todo. em São Paulo. . ..

· 26.09.1995 - Audiõncia Pública - Depoentes (convocados): Ricardo Sampaio da
Fonseca Praça (Bingo Norte Sh ]osé GriUe Sanchino e Albcrgio AIexandrc de
Olivicra Araújo, estes proprietários do Arpoador, do Rio de ]sneiro.

.27.09.1995· Audiência Pública e convidado: Everaldo MJcieI, Secretário
da Receita Federal; depoente convocado: Fernando Zcrbini (Bingo Psmplona, SIo Paulo).

.03.10.1995 - Audiência Pública - Depoente (rc<;>J1V()C&l!0): Ricardo Stcinfcld
(Bingo Liberty Plaza). .

_ .04.10.1995 - Audiência Pública - depoentes (convocados): WacI~ Figueiredo de
Alencar Osório, Presidente da .Federação Brasileira de Vela e Motor (BIngo Augusta);
Gilmar Inácio dos Santos e Silvia <:;ristina Asprino Soarl;5, Jimcionários do Bingo PampIona.

· 10.10.1995 - Audiência Pública - Depoentes (convocados): Antônio Coelho Lima
Junior (Bingo Augusto, São Paulo), ]osé Ramos de Soui& e Ismael Nicássio da Silvá~'
Binllo, Pernambuco), A1écio Ramuno (Bingo Angélica,' ~I,r\,aulo), Waldomiro~ ]\!IIIOf.
e Ricardo Stciofeld (Bingo Liberty PIaza, São Paulo). . • .

· 17.10.1995 - Audiência Pública - Dcppcntes (convocados): Comandante RoIim
Adolfo Amaro, Presidente do XV de Novembro, de Piracicaba (Bingo I.11>erty' Plaza);
Eduardo Lins Mesquita Fonte Boa (Bipgo Star), ]osé OtáVio de Quciroga~ (S!'1"'f
BingIo Esportivo), Domingos Tadeu Garcia (Bingo V'da Maria) e Dimas PugliCSl (BU18O
Grande Lapa). ' '

. . 25.10.1995 - Audiência Pública - Depoentes (convocados): Gui!lennino B!""J'di
Bueno (Csrlpbiug do Brasil = Bingo Savassi, de Belo Horizonte, e Barra !1iugo, do Rio de
]aneiro); Eduardo Pereira Silva (Star Bingo, de Bm; e Ramon Gimcncz ,Gonzatcz
(Taguabingo, DF).

· 31.10. I995 ~ Reuniio para tratar de assuntos internos.
.07.11.1995 - Audiência Pública - Depoentes (convocado): Arnaldo Santilgo Lopes,

Presidente do F1~minense Foot Ban Club (Copacabanl Bcach Bi~go); Carlos Augusto
Montenegro, PreSIdente do Botafogo de Futebol e Regatll (Barra Bmgo); Fcmsndo Casal
Del re~ Presidente do São Paulo Futebol Clube (Bingo Pamplona).

· 08.11.1995 - Audiência Pública - Depoente (reconvocado): José Francisco de
Souza, Diretor Superintendente da Liderança Capitalização S.A.

· 09.11.1995 - Reunião para tratar de assuntos internos.
· 21.1 1.1995 - Audiência Pública - Depoente (convocado): Márcio Serôa de Araújo

Coriolano, Superintendente da Superintendência de Seguro. e Pensões - SUSEP.

· 22.11.1995 - Audiêncil Pública - Depoente (convocldo): Mustsfã Contursi Golfar
Mayzoub, Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras:.

· 29.1 1.1995 - Reunião para tratar de lI..ntos internos (denúncias de
corrupção, escita teleffinicll, etc.).

. 30.1 I.l995 - Audiência Pública - Depoentes (convocados): Sérgio Antônio
Fonseca, Presidente da OAB de Taguatings (DF); Waldomiro Garcia Júnior ~ Ricardo
Steinfeld, proprietários do Bingo Libcrty Plaza (SP); Alberto Allgeranu, Diretor. do
Departamento de Policia Judiciária (SP); ]anos Wessel, sócio-proprietàno do BlOgo Guantão

(SP). . 05.12.1995 _ Audiência Pública _ Depoentes (convocados): Alexandre Ortiz,
proprietário do Bingo 23 de Novembro (Sio Paulo); Jair de Paula. sócio-proprietário de
diversos bingos em São Paulo.
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06.12.1995 - Audiência Pública - Depoente (convocado): Francisco José Franco
(São Paulo.

11.6 Diligências
Relatórios discriminados nos Autos.
Cronograma:

11.6.1 Cidade: Brasília
Data: 13.09.1995

Subcomissão: Deputados Carlos Santana, Jovair Arantes., Marquinho Chedid e Ricardo
Gomyde

. Salas. de bingo vistoriadas inspecionadas: Star Bingo (fechado), Bingo da
Torre, Taguabmgo, Bmgo Lago Sul

11.6.2 Cidade: São Paulo
Data: 26.09.95

Subcomissão: Deputados Jovair Arantes, Marquinho Chedid e Vicente André
Gomes

S~as de bingo vistoriadas: Auguste Bingo do Japonês, Itaim, Liberty Plaza,
Pamplona, Star Bmgo

11.6.3 Cidade: Belo Horizonte
Data: 05.10.95

Subcomissão: Deputados Jovair Arantes, Marquinho Chedid e Vicente André

Salas de bingo vistoriadas: Bingo Star, Alterosa, Central

11.6.4 Cidade: Rio de Janeiro
Data: 11.10.95

Subcomissão: Deputados Eurico Miranda, Jovair Arantes, Marquínbo
Chedíd e Vicente André Gomes

Casas de bingo vistoriadas: Arpoador, Barra Bingo, Bingio da Sorte. Norte
Shopping, Olímpico

11.6.5 Cidade: São Paulo
Data: 13/14.10.95
Subcomissão: Deputados Eurico Miranda, 10vair Arantes e Marquinbo

Casas de bingo vistoriadas: Guaritio, Pacaembu, Sio 10i0, Vmte e TrSs

11.6.6 Cidade: Curitiba
Data: 19.10.95

Subcomissão: Deputados Eurico Miranda, lavair Arantes, Màrquinho Chedíd e
Ricardo Gomyde

Casas de bingo vistoriadas: Bristol Golden, Crystal Palace, Das Flores, Royal PaI&ce.
Ruí Barbosa

Março de 1996
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Deputada ZULAIg COBRA j
Presidente /

Deputado EURICO MIRANDA
Relator



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFL-BA

1º- Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2º- Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

1º- Secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE
2º- Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
3º- Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF
4º- Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de Secretário:
12. ROBSON TUMA - PSL-SP

2!!. VANESSA FEUPPE - PSDB-RJ

3º- LUIZ PIAUHY1...INO - PSDB-PE

4º- WILSON BRAGA - PDT-PB

Bloco (PPB/PL)_
Uder: ODELMO LEAO

Bloco (PMDB, PSD, PSL, PSC)
Líder: MICHEL TEMER

PA:RTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PSB
Líder: FERNANDO LVRA

Wolney Queiroz
Sérgio Carneiro

Silvio Abreu

Milton Temer
Nilmário Miranda

Paulo Bernardo

Feu Rosa
Salvador Zimbaldi

Zulaiê Cobra
Nelson Otoch
Jorge Anders

Luiz Carlos Hauly
Antônio Feijão

Roberto Santos
Sebastião Madeira

Carlos Camurça
Eraldo Trindade

Hugo Bihel
Jofran Frejat

Luciano Castro
Moacir Andrade

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salustiano

Alexandre Cardoso

Vice-líderes:
Ubiratan Aguiar (1º- Vice)
Veda Crusius
Adroaldo Streck
Ayrton Xerez
Arthur Virgflio
Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme Santana
Antônio Aureliano

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (1 2 Vice)
Edson Ezequiel
Eurfpedes Miranda

PT
Uder: SANDRA STARLlNG

Vice-Líderes:
Dorningos Dutra
Humberto Costa
Marcelo Déda
Miguel Rossetto

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Vice-Uderes:
José Carlos Sabóia (1º- Vice)
Ubaldinho Júnior

Arnaldo Faria de Sá
Basflio Villani
Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Romel Anfzio
Roberto Balestra
Valdomiro Meger

Augusto Nardes

João Mendes
José Borba

,José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

, Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Uma
Rubem Medina

Theodorico Ferraço
Vicente Cascione

VilmarRocha
Werner Wanderer

Pedro Novais
Sandro Mabel

Aloysio Nunes Ferreira
Edinho Araújo

Fernando Diniz
Jurandyr Paixão

Tetê Bezerra
Candinho Mattos
José Luiz Clerot
Darcfsio Perondi

Maria Elvira
Carlos Apolinário

Vice-Líderes:
Nelson Trad (1º- Vice) ,
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Benedito de Ura
Félix Mendonça
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
Jair Soares

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Uma (1º- Vice)
André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Chicão Brfgido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
Marcos Lima
Nilton Baiano

Vlce-Uderes:
Gerson Peres (1º- Vice)



pedoS
Líder: SÉRGIO MIRANDA

Vice-Líderes:
Aldo Rebelo Inácio Arruda
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 4º, ART. 92- RI

PPS

PMN

PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlce-Líderes:
Almino Affonso Arnaldo Madeira
Benito Gama 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

Maurfcio Requião
Zaire Rezende

2 vagas

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres
Itamar Serpa

Laprovita Vieira
Nelson Marchezan (S/P)

Sérgio Naya
Silvermani Santos

PCdoB

PSB/PMN

PUPSO/PSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

PPB

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Edson Queiroz
José Janene
Raimundo Santos (PFL)
Roberto Campos
Ubaldo Corrêa (PMDB)
Welson Gasparini (PSDB)

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

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Nelson Meurer (PPB)

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Cartos Apolinário
Cássio Cunha Uma
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedro Irujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Adelson Salvador
Beto Lelis

PPS

Odflio Balbinotti Augusto Carvalho

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-6978/6979/6981

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
22 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
32 Vice-Presidente: Ivan Valente (PD

Titulares Suplentes

PFUPTB

Suplentes

Airton Dipp
Cartos Cardinal

Giovanni Queiroz

Dilso Sperafico
Femando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

Pedro lrujo
Udson Bandeira

Wilson Branco
Wilson Cignachi

2 vagas

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPB)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz (PFL)

Albérico Cordeiro
Antônio Ueno

Benedito de Ura
Betinho Rosado

Eliseu Moura
João Ribeiro

Jonival Lucas
José Múcio Monteiro

Lael Varella
Luiz Braga

Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Célia Mendes
Dolores Nunes (PSDB)

Enivaldo Ribeiro
João Maia (PSDB)

Marconi Periilo (PSDB)
Maria Valadão

Mário Cavailazzi
Telmo Kirst

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Orcino Gonçalves
Raul Belém (PFL)
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Valdir Colatto

PT

PPB

Luiz Durão
Oscar Goldoni (PMDB)
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Augustinho Freitas
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra
Romel Anizio
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

Antônio Aureliano
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (PMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
1 Vaga

POT

PMOB

PFUPTB
Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Cartos Melles
Davi Alves Silva (PMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

COMISSOES PERMANENTES ------------,

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLfTlCA RURAL

Presidente: Alcides Modestõ (PD
12 Vice-Presidente: José Fritsch (PD
22 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
32 Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares



Aroldo Cedraz

Euripedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi

Milton Temer
sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL) .
Tilden santiago

1 vaga

Ayrton Xerez
Celso RUsSomanno

Emerson Olavo Pires
Franco Montoro
IIdemar Kussler

Rommel Feijó

Haroldo Uma

PT

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Alcione Athayde
Alzira Ewerton

Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo Santos (PFL)

Ricardo Izar
Roberto Balestra

POT

PSOB

PCdeB

Elton Rohnelt
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

PL/PSO/PSC

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
José Genoino
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Coriolano sales
Eni,. Bacci
Matheus Schmidt

João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

De Velasco
José Egydio

Darci Coelho

Aldo Arantes

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, qurlrtas 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)
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

22 Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
32 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
Jairo Azi

Júlio César
Maluly Netto

Mauricio Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
Raul Belém

Ricardo Barros

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

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Ayres da Cunha (PFL)
FlávioArns

PT

POT

PSOB

PMOB

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto santos
Rommel Feijó
salvador Zimbaldí

PUPSO/PSC

Augusto Farias (PPB)
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

João Colaço (PSB)
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto

PSB/PMN·

Corauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra

Euripedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wolney Queiroz

Ana Júlia
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Wemer Wanderer (PFL)

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vil"',ente Cascione
Vilmar Rocha

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

PCdeB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria Ivone do Espirito 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)
12 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3R Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB



Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

2 vagas

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

LuIs Roberto Ponte
Maria Elvira

Sandró Mabel
2 vagas

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Carlos da Carbrás
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PPB

PSOB

PMOB

PSOB

POT

PT

PPB

Expedito Júnior

Roberto Valadão

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/P)

PUPSO/PSC

Robson Tuma (PSL)

Edson Soares
IIdemar Kusser

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson
Renato Johnsson

Cunha Uma
Nelson Otoch

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

PSB/PMN

Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: PaudemeyAvelino (PPB) .
12 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
Valdenor Guedes

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

Teima de Souza (PT)

Chicão Brlgido
Inácio Arruda (PCcloB)

Marcos Uma
Teté Bezerra
Valdir Colatto

PMOB

Agnelo Queiroz (PCcloB)
Nilton Baiano

Rubens Cosse

PPB

PT

Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PMOB

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneiro
Maria Valadão
Silvemani Santos

PSOB

Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
SameyRlho
Vilson Santini

Albérico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCcloB)
Wilson Branco

B. Sá (PSDB)
GilneyViana
José Machado

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata

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 (Pl)
12 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
22 Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
32 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: Anamélia Ribêifo Correia de Araújo
ReuniAo: quarta-feira .,..1Oh
Local: Plenário, Sala 112 -:B1oco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

PT
Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

PDT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PL/PSD/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Mussa Damas (PFL)
2º" Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

1 vaga

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Fernando Torres
José de Abreu

PT

PedoB

PSB/PMN

Vittorio Mediolli

Francisco Horta.

Aldo Rebelo

Ricardo Heráclio

João Fassarella
Luiz~nardi

Wagner Salustiano (PPB)
PDT

Edson Silva Fernando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PL/PSD/PSC

PPB
Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Mranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (S/P) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSDB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiaho Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Carfos Alberto
Expedito Júnior (PL) .,.
Undberg Farias (PCdoB)",
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

Elias Abrahão
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurfcío Requião

Alexandre Santos
F1ávioAms
Ubiratan Aguiar

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

Osmânio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Augusto Viveiros Adauto Pereira
Benito Gama Alexandre Ceranto
Felix Mendonça Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagranha
José Carlos Vieira João Mellão Neto
Manoel Castro João Mendes
Mussa Demes Mauro Lopes
Os6rio Adriano Roberto Magalhães
Roberto Brant (PSDB) Wilson Cunha

PMDB
Edinho Bez Anibal Gomes
Geddel Vieira Uma Antônio do Valle
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Pareianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vagas
Pedro Novais
1 vaga

PPB
Basllio Villani Anivaldo Vale
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Flávio Derzi Nan Souza
Francisco Domelles Roberto Campos
Paulo Mourão (PSDB) Rogério Silva
Sérgio Naya Waldir Dias

PSDB

Antônio Kandir Antonio Feijão
Mareio Fortes Arnaldo Madeira
Saulo Queiroz (PFL) Danilo de Castro
Silvio Torres Jorge Andem
Veda Crusius Luiz Carlos Hauly

PT
Celso Daniel José Augusto
Conceição Tavares José Coimbra (PTB)



Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genofno

.Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Anfbal
Roberto Santos
Vittorio Medolli

Veda Cru$Íus

Abelardo Lupion
Joãolenséf'l

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

EdinhoBez
Marcelo Barbieri

ZilaBezerra
2 vagas

PMOB

Giovanni Queiroz
2 vagas

PT

Anindo. Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Roravante

José Canos Sabóia

Maurfcio Campos
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN,
Marquinho Chedid(PSO) . ,

PedoB..

PUPSO/PSC

POT

PSOB
Antonio Balhmann
Amaldo Madeira
Arthur Virgflio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari
1 vaga

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)
12 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
2º Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSOB)
3º Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares SUplentes

PFUPTB
Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro

Sérgio Miranda

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Canos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Enio Bacci
Eurfpedes Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
. Osório Adriano
Paulo Heslander

Sarney Filho
Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

POT

José Chaves (S/P)

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PCdoB
Jurandyr Paixão (PMDB)

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. IP)

PL/PSO/PSC

2 vagas

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros

PV
João Pizzolatti (PPB) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2º Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurfcio Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

Basflio Villani
Canos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga

Canos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
Edson Queiroz

Marcos Medrado
Nelson Marquezelli (PTB)

1 Vaga
PSOB

Rrmo de Castro



PSB/PMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
Presidente: Franco Montaro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDT)
32 Vice-Presidente: Haroldo Uma (PCdoB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PL/PSD/PSC
Zé Gomes da Rocha

Elias Murad
Ezfdio Pinheiro

Feu Rosa
Jovair Arantes

Robério Araujo
1 Vaga

Ricardo Heráclio

André Puccinelli
Armando Abilio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darcfsio Perondi
José Aldemir
UdiaQuinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Laura Carneiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anfzio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSDB

PMDB

PSB/PMN
Ushitaro Kamia

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Alcione Afuayde
Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Chicão Brfgido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Lafre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

PedoB
Haroldo Uma Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
19. Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
29. Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
39. Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duilio Pisaneschi

Fernando Gomes (PMDB)
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (PT)
Vilmar Rocha

2 vaga

Adão Pretto
Milton Mendes

Márcio Fortes
Marinha Raupp

Antonio Joaquim
Edson Silva

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Airton Dipp
José Maurfcio

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Adylson Motta
Jofran Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

PT

PDT

PDT

PPB

.PT

PSDB

PMDB
Adelson Ribeiro (PSDB)

Ary Kara
Freire Junior

Rubens Cosao
1 vaga

Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Airton Dipp
José Maurfcio

Elton Rohnelt

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
Fernando Gomes
Leur Lomanto

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro

Luiz Gushiken
Sandra Starting

Costa Ferreira
Cunha Bueno
José Teles
Pedro Valadares

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Carlos Cardinal
Renan Kurtz

1 Vaga
PUPSD/PSC

De Velasco

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch



Marta Suplicy José Pimentel POT

PedeB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Mfriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12. Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
29. Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
39. Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
SnvioAbreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

Olavio Rocha (PSDB)
Roberto Paulino

Ushitaro Kamia (PSB)
1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
2 vagas

PPB

Suplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Lufs Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 vaga

PSOB

PMOB

PFUPTB

Wilson Braga
1 vaga

PUPSO/PSC
Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN
Fernando Lyra

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Cartos Nelson
Darcfsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Titulares

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Duflio Pisaneschi
Hilário Coimbra
Jairo Azi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
19. Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
29. Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3º- Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

PedeB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 31 ~987/69901700417007

Femando Zuppo
Wilson Braga

1 vaga

POT
Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC

Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN
Luiz Piauhylino (PSDB) Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis

João Mellão Neto Jair Siqueira
José Cartos Aleluia Luiz Moreira
José Pimentel (PT) Manoel Castro
Paulo Paim (PT) Osvaldo Biolchi
Paulo Rocha (PT) Sergio Barcellos
1 vaga 1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
Michel Temer 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
Miguel Rossetto (PT) Costa Ferreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wigberto Tartude 1 vaga

PSOB
IIdemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga



Mario Negromonte
Paulo Feijó
1 Vaga

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo
José Genofno
Paulo Delgado

PT

POT

Hélio Bicudo
José Fortunati

PL/PSO/PSC
José Carios Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
1 Vaga Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB) José Chaves (S/P)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Ornar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

'PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
19. Vice-Presidente: Carios Airton (PPB)
29. Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3f! Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Carios 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
Eurfpedes Miranda

Maurfcio Campos

PL/PSO/PSC

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Expedito Júnior

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurfcio Campos (PL)
19. Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
29. Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
39. Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Albérico Cordeiro
Carios da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

Antônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
José Rocha

1 vaga

PMOB

POT

PPB

PT

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Carios Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Femando Lopes

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero Oguido

Célia Mendes
Nelson Meurer

Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Carios Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

Armando Abflio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Odelmo Leão
Silvio Abreu

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Suplentes

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

PMOB

Titulares

PPB

PSOB

PFLJPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

Antônio Feijão
Arnaldo Madeira
Nelson Otoch

Antônio Aureliano I
Celso Russomanno

Rrmo de Castro Welinton Fagundes

PL/PSO/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-3/95 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1º- Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Jovaír Arantes (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares Suplentes

PFUPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castru 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 Femando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

POT
Cidinha Campos Vicente André Gomes

PL/PSD/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSB/PMN

PSB/PMN

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam cios Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1º- Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PedoB)
2º- Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDT)
3º- Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

4 vagas 4 vagas

PMDB

3 vagas 3 vagas

PPB

Amaldo 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 Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

POT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PL/PSD/PSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliaclora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo"
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVID~NCIA PRIVADA
Proposição: REQ-1/95 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1º- Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
3º- Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Ayres da Cunha
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Aníbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho

PMOB

PPB

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão Brígido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

Basilio Villani
Célia Mendes



PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo" - Sala 139-B
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLITlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA; INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Coriolano Sales ~nio Bacci
Matheus Schmidt Eurfpedes Miranda

PL/PSO/PSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedíd

PSB/PMN

PPB

PedoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11 - Sala 120-13 - Ala
Nova
Telefones: 318-7067 I 7066fl052

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)
1º- Vice-Presidente: Sílas Brasileiro (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aécio Neves
Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Carlos Sabóia

Eurico Miranda
José Carlos Lacerda

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner Salustiano

Anfbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Adauto Pereira
Alceste Almeida

Antonio Joaquim Araújo
Carlos da Carbrás

Hilário Coimbra
Mauro Fecury

1 vaga

PT

POT

PPB

PMOB

Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Gerson Peres
Ricardo Izar
Silvemani Santos

Femando Lyra

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Uma

Candinho Mattos
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Rommel Feijó
Tuga Angerami

Jofran Frejat

João Paulo
Eduardo Jorge Paulo Delgado

Humberto Costa Sandra Starling

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Cipriano Correia

Barbosa Neto
Chicão Brfgido

Marisa Serrano
Maurfcio Requião

Tetê Bezerra
Wilson Branco

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Osvaldo Reis

Ricardo Izar

PT

POT

PSOB

José Egydio

Itamar Serpa (PSDB)

PUPSO/PSC
Serafim Venzon

Pedro Canedo

Arlindo Chinaglia
José Augusto

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

PSOB

PMOB

Elias Murad
Jovair Arantes

Waldir Dias

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Jayme Santana

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anizio



Jovair Arantes
Arthur Virgflio Neto
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Carios Santana
João FassareJla
José Fortunati

Femando Lopes
Matheus Schmidt

PSOB

PT

POT

Alexandre Santos
Domingos Leonelli

2 vagas

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

~nioBacci
Wolney Queiroz

Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Pauderney Avelino

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Carios Hauly
Veda Crusius

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

PSOB

PT

Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes

Fernando Torres
Mário Fortes

Roberto Brant
Silvio Torres

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo
PUPSO/PSC POT

Marquinho Chedid Pedro Canedo Airton Dipp
PSB/PMN Matheus Schmidt

Nilson Gibson Gonzaga Patriota PUPSO/PSC

PedoB Francisco Horta

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior

Antônio do Valle
Marcos Uma
Paulo Ritzel

3 vagas

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Upnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMOB

PSB/PMN
Sérgio Guerra

PedoS

Haroldo Uma Sérgio Miranda
Secretária: Mariene Nassif
Local: Servo Com. Esp: - Anexo 11- Sala 131C/135C
Ala Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

EdinhoBez
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
Udson Bandeira

Benito Gama
Félix Mendonça
VilmarRocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Aldo Arantes

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Aà'iano

PPB

PMOB

Sérgio Miranda

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A
Ala Nova
Telefones: 318-6874n06617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPfTULO DO

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"
Proposição: PEC-0175'95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Alberto Goldman
Cássio Cunha Uma
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Francisco Dornelles
João Pizzolatti



PedoB

Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-Sala 12O-B-Ala
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N9. 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA .
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL n2 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
3º- Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga
PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
BasilioVillani Laprovita Vieira
Francisco Dornelles Luciano Castro
José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Valdomiro Meger Roberto Campos

PSOB
Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes
Luiz Carlos Hauly Marconi Perillo

PT
José Fortunati AnaJúlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

por
Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Femando Lopes 1 vaga

PL/PSO/PSC

Francisco Horta Eujâcio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra Ricardo Herâclio

POT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes
PUPSO/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PedoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo 11 Salas 131-e/135-e
-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI

N9.4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POL(TlCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS

Proposição: PL n2 4.591/94 Autor: Senado Federal
Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
2º- Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
3º- Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator. Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Luiz Barbosa

PMDB
Femando Diniz

Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
Sandra Starling

Alexandre Ceranto
Fernando 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

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Adylson Motta
Raimundo Santos

1 vaga
PSOB

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

PMOB

André Puccinelli
Luiz Femando (PSDB)

Nicias Ribeiro
3 vagas

PPB

Carlos Airton



Laura Cameiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PSOB

PT

POT

Carlos Camurça
Felipe Mendes

Rogério Silva
Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

snvio Abreu

PSOB

PT

POT

PUPSO/PSC

Moacyr Andrade
2 vagas

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Laura Cameiro

1 vaga

PPB

PSOB

PMOB

Albérico Filho
Sandro Mabel
1 vaga

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

PSB/PMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Esp. -Anexo 11-saas 131-C1135-C-Pav. &4>.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn
S.Q Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Célia Mendes
José Rezende
Maria Valadão

José Aníbal
Márcio Fortes

2 vagas Augusto Farias

José Egydio

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
Pedrinho Abrão

Raquel capiberibe

PMOB

PSO/PMN

PUPSO/PSC
Roland Lavigne

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

PCdoB

Undberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-G/135-G
Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HiDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Femando Gabeira (PV)

José Rocha
JoséTude
Júlio César
Roberto Pessoa

André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

PPB

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PT

por

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Enivaldo Ribeiro Marconi Perillo Miro Teixeira Femando Zuppo



PSB/PMN
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- Salas 131-e/135-e -Ala Nova
Telefone: 318-7066

Presidente: Sanao MabeI (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: NelliOn Otoch (PSDB)
3º Vice-Presidente: Antônio Jorge (PPB)
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carfos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- Salas 131-e/135/C
Ala Nova
Telefones: 318-7067fl06617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A,

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSnTUlçÃO 9-A, DE 1995,
QUE "ACRESCENTA PARÃGRAFO ÚNICO AO

ART. 180 DA CONSnTUlçÃO FEDERAL".
ONCENnVO AO TURISMO)

Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Ciro Nogueira Carlos Alberto
Cláudio Cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMOB

José Aldemir Albérico Rlho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo (PSDB) Roberto Balestra

PSOB
Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT
Femando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

POT
Leonel Pavan José Maurício

PL/PSO/PSC
Eujácio Simões 1 vaga

De Velasco

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Ezfdio 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)

PSDB

PMOB

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Dada

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

BLOCO PL/PSD/PSC

Francisco Rodrigues

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 12 DO ARnGO 53 DA

CONSnTUlçÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-0155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3º Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Pedro Canedo

PUPSO/PSC

Ronivon Santiago



BLOCO PSB/PMN

Beto Lélis

PCdoB

Adelson Salvador
Elton Rohnelt

PL/PSD/PSC
Expedito Júnior

Aldo Arantes Haroldo Uma
Raquel Capiberibe

PSB/PMN
Gervásio Oliveira

Carlos Mosconi
Ceci Cunha

Giovanni Queiroz Jovair Arantes

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra (pn
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-SaIa 120-B-Ala
Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
. (DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-706617067

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 ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E PREV~ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A NfvEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICfplOS
PARA ~ANUTENÇÃODO SISTEMA ÚNICO DE

SAUDE, COM O FINANC!;.~.~E:N·iO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Proposição: PEC-0169/93 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1º- Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2º- Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Gomes (PMDB)
Relator: Darcrsio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

B. Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anrbal Gomes
3 vagas

Alexandre Ceranto
Durlio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

PPB

PSDB

PMDB

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Ayres da Cunha .
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jáiro Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abrlio
Confúcio Moura
Darcrsio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Ivan Valente
Marta Suplicy

SUplentes

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

João Maia
Sebastião Madeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

Autor: Nlclas RibeiroProposição: PEC-Q133192

Titulares

PFUPTB
Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

PMDB
Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PPB
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

PSDB
Robério Araújo
Tuga Angerami

PT
Domingos Dutra
GilneyViana

PDT
Antônio Joaquim



Osmãnio Pereira Sebastião Madeira POT
PT Wolney Queiroz Wilson Braga

PedoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-SaIa 12O-B-Ala
Nova
Telefones: 318-7067f106617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE"
40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº-84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL)
1Q Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
3Q Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (PT)
Relatora: Deputada Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Arlindo Chinaglia PUPSO/PSC
José Fritsch Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

Marta Suplicy PSB/PMN

PPB

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 vagas

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Vaiella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Adelson Salvador Beta Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-7066f1067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CON$TlTUIÇÃO N2 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

ProposiçAo: PEe-46/91 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
1Q Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
22. Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Pedro Canedo

Ubaldino Júnior

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

PMOB

PDT

PSB/PMN

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSO/PSC

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
Paulo Titan

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

Antônio Feijão
Arthur Virgflio

Ana Júlia
Paulo Rocha

PPB

PSOB

PT

Cássio Cunha Uma
Euler Ribeiro

1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Aécio Neves
Roberto França

Adão Pretto
Alcides Modesto

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

PT
Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes



POT

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu

PL/PSO/PSC

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

PT

Nedson Micheleti
Pedro Wilson

De Velasco

Gonzaga Patriota

PSB/PMN

José Egydio

Adelson Salvador
~nio Bacci
Silvio Abreu

POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PFUPTB
Darci Coelho Jonival Lucas
Osmir Uma José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMDB
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB
Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSDB
Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT
Gilney Viana Inácio Arruda (PCdoB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- Salas 131-G/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7067fl06617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº-188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6º- E 7º- AO ARTIGO~ DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEC·188/94 Autor: lalre Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3!! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares Suplentes

PBdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131
C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7066fl067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº- 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Proposição: PEC-96192 Autor: Hélio Bicudo

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Vago
3Q Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Bonifácio de Andrada Antônio dos Santos
Ciro Nogueira Átila Uns
Cláudio Cajado Benedito de Ura
Jairo Carneiro João Iensen
Maurfcio Najar Leur Lomanto
Régis de Oliveira Paes Landim
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMOB

Ary Kara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Femando (PSDB)
Roberto Valadão Marcos Uma
Wagner Rossi 2 vagas

PPB

Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Nelson Marchezan
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSOB

Almino Affonso Ayrton Xerez
lldemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Edson Soares

De Velasco

José Carlos Sabóia

PL/PSO/PSC

Francisco Rodrigues

PSB/PMN

Gonzaga Patriota



Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo li-Saias 131-e/135-C-Ala
Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2.33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEC·33/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
1º- Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
2º- Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Pimentel

Eurfpedes Miranda

Eujácio Simões

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Cameiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Pedro Wilson
PDT

Silvio Abreu
PL/PSD/PSC

Expedito Júnior
PSB/PMN

Álvaro Gaudêncio Neto
Duflio Pisaneschi

.F~rnando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

PMDB

Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

PDT

Eurfpedes Miranda Cidinha Campos
1 vaga 1 vaga

PUPSD/PSC

Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PedoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-Saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

CoMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº-163·A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N2.1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"

Proposição: PEe-163/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Pedro Novais (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Paulo Ritzel (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Euler Ribeiro
José Aldemir
Udia Quinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anfzio (PPB)

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

Eduardo Jorge

Anfbal Gomes
Darcfsio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PSDB

Carlos Mosconi
Arnaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

PPB

Célia Mendes (PFL)
Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares (PSB)
Valdenor Guedes

PT
Arlindo Chinaglia

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mata
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Marcia Reinaldo Moreira

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Uma

Vilmar Rocha

An fbal Gomes
Edinho Bez

Femando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvemani Santos



PSOB
Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
B. Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB)

PT

José Carlos Sabóia Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo II-Salas 131-e/135-e
Ala Nova
Telefone: 318-706717066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇAO AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEe-25/95 Autor: Sevlrlno Cavalcanti
Presidente: Phílemon Rodrigues (PTB)
1º- Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
2º- Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valac:lão (PPB)
Relator: Armando Abilio (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Airton Dipp Eujácio Simões
Femando Lopes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo 11- Salas 131-Cl135-C - Ala
Nova
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2.2-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISORIA)

ProposlçAo: PEe-2195 Autor: Roberto Magalhães
Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1º- Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
29. Vice-Presidente: B. Sá (PSDB)
3SI. Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Flávio Derzi
Jarbas Uma

2 vagas

lhere Ferreira
Jonival Lucas
Luis Barbosa

Osmir Lima

Gonzaga Mota
José Aldemir
UdiaQuinan

~nio Bacci

Marcelo Déda
Sandra Starling

Márcia Marinho

Expedito Júnior

POT

PPB

PPB
Dolores Nunes (PSDB)

Laura Cameiro
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

PMOB

PSB/PMN

PL/PSO/PSC

Salvador Zimbaldi

Coriolano Sales

Hélio Bicudo
Mílton Temer

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti

Augusto Farias
Célia Mendes
Maria Valac:lão

Armando Abílio
Edinho Bez
Nílton Baiano

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 vaga

Sérgió Guerra

Sérgio Miranda

Expedito Júnior

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

1 vaga

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Wagner Salustiano

PSOB

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

PT

Padre Roque
Paulo Bemardo
Teima de Souza

POT

Femando Zuppo
Renan Kurtz

PL/PSO/PSC

Eujácio Simões

'PSB/PMN

Alexandre Cardoso

PCdoB

Inácio Arruda



Giovanni Queiroz Alexandre Cardoso

Osmânio Ferreira Maria Laura
Teima de Souza

Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Serafim Venzon

PT

POT

Ana Júlia
Padre Roque Euripedes Mranda

Matheus Schmic:lt

Ivan Valente
Waldomiro Fioravante

POT
Femando Zuppo

1 vaga
PSB/PMN

Nilson Gibson
PUPSO/PSC PUPSO/PSC

Luiz Buaiz Pedro Canedo Eujácio Simões MaurIcio Campos

PSB/PMN
Raquel Capiberibe Adelson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2173195, QUE'

MODIFICA O CAPIT.I:JLO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS

DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE'NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEc-173/9S Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
1º Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2º Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

ArthurVirgílio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Suplentes

Ivandro Cunha Uma
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Cartos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio. Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PT

PPB

PSOB

PMOB

PFUPTB

BasUio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

PCdoB
Agnelo Queiroz . Aldo Arantes

COMISSÃO ESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO~ DO

ART. 18 DA CONSTI,.UIÇÃOFEDER.AL.
Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antônio Geralqo (PFL) .

Titulares

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brigido
. Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Celso Daniel

Carlos Nelson
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Zila Bezerra
1 vaga

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes."

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

PT

PPB

PSOB

PMOB

Marcelo Deda

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
Vadão Gomes

PFUPTB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha



PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar Castro
· Local: Servo Com. Esp. Anexo ILS.131-CI135-C
· Telefpnes: 318-706517061/7052,

COMISSÃOE~P~CIAL

DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE DE
FESA DA ECONOMIA CAFESIRA - FUNCAFÉ

• , I·· ~. , ..

Titulares Suplentes

PFLlPTB

POT João Paulo

Coriolano Sales Renan Kurtz
Luiz Mainardi

Edson Ezequiel 1 vaga

PL/PSO/PSC
Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Eujácio Simões 1 vaga

PSB/PMN

Ubaldino Júnior Sérgio Guerra
Ubaldino Júnior

PCdoB

Agnelo Queiroz Jan~ira.Feghali.

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROfERIR PARECER À. ,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO~
41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAçÃó 'AO

PARÁGRAFO 4º- DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE" .

A CRIAÇÃO DE MUNIClplOS NA ÉPOCA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLlCAÇÃO~OS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEC-41/91 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Oscar Goldóni (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luis Barbosa (PPB)
Mauro Lopes ..
Mussa Deme~

Chicão Brlgido
Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Roc,Irigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PMOB

Ivandro Cunha Uma
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Eujácio Simões

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Chico da Princesa

· José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorico Ferraço

Dilso Sperafico
Silas Brasileiro

I Simara Ellery
Tetê Bezerra
ValdirColatto
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
DilceuSperafico
José Rezende
Nelson Meurer
Vadão Gomes

João Coser
João Fassarella

POT

Renan Kurtz
1 vaga

PSB/PMN

Sérgio Guerra

PL/PSO/PSC

1 vaga

Célia Mendes
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelli

VilmarRocha
Wemer Wanderer

1 vaga

PMOB

André Puccinelli
Nair Xavier Lobo
Wilson Cignachi

3 vagas

PPB

Augustinho Freitas
Herculano Anghinetti

3 vagas

PPB
Basilio Villani Cleonâncio Fonseca
Gerson Peres Felipe Mendes
Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl
Nelson Meurer Salatiel Carvalho
Telmo Kirst Talvane Albuquerque

PSOB
Antônio Kandir Arthur Virgllio
Eduardo Marcarenhas Jayme Santana
FlávioAms Roberto Santos
Luiz Fernando 1 Vaga

PT
Celso Daniel Chico Ferramenta

Antônio Aureliano
Danilo de Castro
Jorge Anders
Salvador Zimbaldi

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

Coriolano Sales
Luiz Durão

PSOB

PT

POT

Carlos Mosconi
Elias Murad

Welson Gasparini
1 vaga

Milton Mendes
Nedson Micheleti

TUden Santiago

Airton Dipp
Renan Kurtz



PSB/PMN

Adelson Salvador Ushitaro Kamia (PPB)

PUPSO/PSC

Francisco Horta Marquinho Checid

PCdoB

Ricardo Domyde 1 vaga
Secretária: Maria do Amparo
Local: Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-0/135-0
Telefones: 318-7066 e 318-7052

, . COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO N!! 17/95, QUE ALTERA
PARÁGRAFOS'PRIMEIRO E SEGUNDO

DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(FIXANDO EM NOM(NIMO 5 E NO MÁXIMO 47

O NÚMERO DE:OEPUTADOS EM CADA
UNIDADI? ~A FEDERAÇÃO)

Proposição: PEe-17195' , Autor: AntOnio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvea (PFL)
12 Vice-Presidente: Francisco Diogenes (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Uma (PSDB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Mendonça Bezerra
Osmir Uma Pedrinho Abrão
Paulo Gouvea Roberto Fontes

PMOB

Antônio Brasil Carlos Apolinário
Olavo Calheiros Genésio Bernardino
Udson Bandeira 1 Vaga

PPB

Benedito Guimarães Antônio Jorge
Felipe Meneies Carlos Airton
Francisco Silva Peci"o Valadares (PSB)

PSDB
Cunha Uma Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
José Fritsch Domingos Dutra

POT

Antônio Joaquim Airton Dipp

PSB/PMN

José Carlos Sabóia Nlson Gibson

PUPSO/PSC
Francisco Horta Eujácio Simões
Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo" - salas 131-o/135-C
Telefone: 318-7065/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO~ 57, DE 1995,
QUE "PÁ NÇ)'1'A REDAÇÃO AO ARTIGO 14,

PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO E ACRESCENTA INCISO"

(VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEC-57195 . Autor: Emerson Olavo
Presidente: João Almeida (PMDB) ,
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio J~Çluim José Tude
Aracely de Paula Júlio César
Benedito ele Ura Mendonça Filho
Hugo Lagranha Roberto Fontes

PMOB

Emerson Olavo Pires Candinho Mattos
João Almeida Darcfsio Perondi
Orcino Gonçalves 1 vaga

PPB

Alzira Ewerton Darci Coelho
Benedito Guimarães Telmo Kirst
Gerson Peres 1 vaga

PSDB

José de Abreu Celso Russomanno
1 vaga Vicente Arruda

PT

João Fassarella AnaJúlia
Sandra Starling João Paulo

PDT

Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB/PMN

José Carlos Sabóia Gervásio Oliveira

PUPSD/PSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

Secretario: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo" - Salas 131-0/135-0
Telefone: 318-70661706717052



PCdoB

ündberg Farias R.iqardo Gornyde '

Secretária: Ana C/ara
Local: Serviço de cOm: Esp. AnexoU Sala 131-0

" Telefone: 318-755577563 ,.

COMISSÃO EXTERNA
, :DESTINADA' AACOMPANHAR OS
, ,PROCEDIMeNTOS.RELAi.lVOSÀ'

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDI~ENAS.E
AS QUESTOeS D~P9RENTES

DESTE PROCESSO
Benedito'Guimarãe~ (PPB)
Canos Airton (PPB)
Gilney Viana (pn .'
Sebastião Madeira (I:)SDB)
Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Samey Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Bispo
Serviçó de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 131-0 .
-Ala Nova
Telefones: '318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

, OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

CooTgenador: Deplrtado Carlos Alberto (PFL) ,
Albérico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (PSDB)
Ivo Mainardi (PMDB)
CanoS Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB) .
Fernando Ferro (PT) ,
Aroldo Cedraz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11- Salas 131
C/135-e - Ala Nova
Telefones: 318-706517061

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-Al95, QUE li,

MODIFICA O ART. 34 E O CAPITULO 111,
SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E O

ART. 80 DO ATO DAS D1SPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EDUCAÇÃO)
Proposição: PEe-233/~, ,Autor: Pbdtr Executivo
Presiden~: Elias Abr.ahão.(PMDB)
1º- Vice-Presidente: Ma'risa Serrano (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (P.P.B)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares SUplentes· .

PFUPTB

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Ubaldino Júnior

Welinton Fagundes

POT

PSB/PMN

PUPSO/PSC

Renan Kurtz
Sérgio Carneiro

Gervésio Oliveira

Pedro Canedo



EDIÇÃO DE HOJE: 176 PÁGINAS
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