
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONALDIÁRIO
ANO L - N° 94 QUARTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 1995

CONGRESSO NACIONAL

SEÇÃO I

BRASÍLIA - DF

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 86, DE1995

Aprova os textos do Acordo referente aos Vales Postais e do Acordo referente aos Obje
tos Contra-Reembolso, que são os Atos Opcionais emanados do XX Congresso da União Postal
Universal (UPU), realizado em Washington, em dezembro de 1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 São aprovados os textos do Acordo referente aos Vales Postais e do Acordo referente aos Objetos Con~

tra-Reembolso, que são os Atos Opcionais emanados do XX Congresso da ,UIrião Postal Universal (UPU), realizado em
Wàshington, em dezembro de 1989. )

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão dos
referidos Acordos, bem como qüaisquer atos que, nos termos do art. ,49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos 'ao patrimônio nacional.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de junho de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) o texto acima citado esta publicado no DCN (Seção lI), de 9-6-95

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 88, DE 1995

Aprova o texto do Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteção do Meio Ambien
te, adotado em Madri, em 3 de outubro de 1991, e assinado pelo Brasil em 4 de outubro de 1991.

O CongJ:esso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o texto do Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteção do Meio Ambiente, adotado

em Madri, em 3 de outubro de 1991, e assinado pelo Brasil em 4 de outubro de 1991.
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Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos, que impliquem revisão do re
ferido Protocolo, bem como quaisquer atos que, nos tennos do art. 49, L da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção m, de 9-6-95

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 89, DE 1995

Aprova o texto do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uru
guai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.

O Congresso N'acionaI decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, celebrado entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de de
zembro de 1992.

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do
presente Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 9-6-95

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 90, DE 1995

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacio
nal, concluída em 30 dejaneiro de 1975, na cidade do Panamá.

O CongJ;esso Nacional decreta:
Art. 1°É aprovado o texto da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, concluída

em 30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá. .
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da re

ferida Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de junho de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) o texto acima citado está publicado no DCN (Seção 11), de 9-6-95
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1- ATA DA 78a SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, SOLENE, MATUTINA, DA la SESSÃO LEGlSLA__
TIVA, DA 50" LEGISLATURA, EM 6 DE JUNHO DE 1995

I - Abertura da sessão

11- Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

m - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

SIN° - Do Senhor Deputado Gennano Rigotto, Líder do
Governo no Congresso Nacional, requerendo o desarquivamento
das proposições que relaciona.

N° 511195 - Do Senhor Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB, comunicando que o Deputado Aníbal Gomes passa a inte
grar, na qualidade de Suplente, a Comissão Especial destinada a
apreciar a PEC n° 169/93, que altera o inciso N do art. 167 e o art.
198 da Constituição Federal e prevê recursos orçamentários em ní
vel da União, Estados e Municípios para manutenção do Sistema
Único de Saúde com o financiamento das redes públicas filantró
picas e conveniadas.

N° 190'95 - Do Senhor Deputado Fernando Lyra, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PMN, comunicando a indicação do Depu
tado José Carlos Sabóia, na condição de titular, e do Deputado
Beto Ulis, como suplente, para integrar a Comissão Especial des
tinada a estudar e propor modiftcações na CLT.

N° 213/95 - Do Senhor Deputado Marcelo Barbieri, Presi
dente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática, encaminhando o requerimento do Deputado Antônio
Joaqu~m Araújo, aprovado pela referida Comissão, aprovado em
Reunião Ordinária de 17-5-95.

N° 214/95 - Do Senhor Deputado Marcelo Barbieri, Presi
dente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática, encaminhando requerimento do Deputado Salvador
Zimbaldi, aprovado pela referida Comissão, em Reunião Ordinária
de 17-5-95.

N° 150/95 - Do Senhor Deputado Sarney Filho, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias, solicitando a apensação do PL nO 430/95 ao PL nO 3272/92.

N° 55/95 - Do Senhor Deputado Eliseu Resende Presidente
da Comissão de Minas e Energia, comunicando que àquele Órgão
Técnico aprovou o PL n° 4.149/93; e solicitando autorização para
publicação do referido projeto.

N° 253/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, encaminhando
o Parecer ao PL nO 2.787/92, aprovado pela referida comissão, so
licitando audiência na Comissão de Minas e Energia.

N° 267/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
a apreciação por este Órgão Técnico, do PL n° 4.751-A/90, e ainda
solicitando a autorização para publicação do referido projeto e do
parecer por ele oferecido.

NO 39/95 - Do Senhor Deputado José Fortunati, solicitando o
desarquivamento dos projetos de leis que relaciona, para que conti
nuem tramitando normalmente, tendo em vista que as matérias não
foram apreciadas durante os trabalhos da última legislatura.

N° 50/95 - Do Senhor Deputado Luiz Gushiken, requeren
do o desarquivamento do PL nO 1.628191, de sua autoria.

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Inácio Arruda, requerendo encami
nhamento de Oficio ao Senhor Ministro dos Transportes, solicitan
do providências urgentes no que diz respeito a conservação e
restauração das Rodovias Federais que cortam o Estado do Ceará.

- Do Senhor Deputado José Linhares, requerendo o desar
quivamento dos PL nOs 2.810/92 e 3.312/92.

- Do Senhor Deputado Paulo Paim. requerendo o desarqui
vamento do PL nO 170/91, de sua autoria.

IV - Homenagem

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Anúncio da destinação da
presente sessão.

PAES LANDIM, SEVERINO CAVALCANTI, HÉLIO
ROSAS, ARNALDO MADEIRA, MATHEUS SCHMlDT,
ADYLSON MOTTA, FRANCISCO RODRIGUES, SÉRGIO MI
RANDA, JAIR BOLSONARO - Homenagem ao transcurso do
cinqüentenário do fim da 2a Guerra Mundial.

PRESIDENIE (Wilson Campos) - Homenagem da Mesa
Diretora da Casa ao transcurso do cinqüentenário do fim da 2"
Guerra Mundial.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Agradecimento às autori
dades presentes. Leitura de expediente dos Srs. Líderes partidários
indicando o Sr. Deputado Humberto Souto para preenchimento de
vaga de Ministro do Tribunal de Contas da União.

V - Encerramento

2 - ATA DA 79" SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, DA la SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLA·
TURA, EM 6 DE JUNHO DE 1995

I - Abertura da sessão

11- Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

III - Leitura do Expediente

MENSAGENS

Mensagem nO 490, de 1995 (Do Poder Executivo) - Enca
minha o Excelentissimo Senhor Presidente da República o de
monstrativo das emissões do Real relativo ao trimestre de
janeiro/março de 1995, as razões dela determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas.

Mensagem nO 495, de 1995 (Do Poder Executivo) - Co
munica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que
se ausentará do País no período de 5 a 8 do maio do corrente,
para participar, na cidade do Londres, das cerimônias de come
moração do Cinqüentenário do Término da Segunda Guerra
Mundial.

Mensagem n° 530, de 1995 (Do Poder Executivo)- Solicita
a retirada do Projeto de Lei n° 3.201, de 1992, que "Dispõe sobre a
aposentadoria especial de que trata o artigo 57 da Lei nO 8.213, de
24 de julho de 1991".

INDICAÇÕES

Indicação nO 126, de 1995 (Do Sr. Edison Adriano) - Suge
re ao Poder Judiciário a criação do Tribunal Regional Federal da
6" Região, com sede em Florianópolis, e jurisdição sobre o Estado
de Santa Catarina, e o Tribunal Regional Federal da 7" Região,
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com sede em Curitiba e jurisdição sobre o Estado do Paraná.
Indicação n° 128, de 1995 (Do Sr. Conii1ncio Moura) - Su

gere ao Poder Executivo, por inteJmédio do Ministério da Educa
ção e do Desporto, o envio a esta Casa de projeto de lei para a
transfonnação da Escola Agdcola da CEPLAC - Comissão Exe
cutiva do Plano da Lavoora Cacaueira, em Escola Agrotécnica Fe
deral de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Indicação nO 130, de 1995 (Do Sr. Philemon Rodrigues)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das Mi
nas e Energia, a adoção de medidas destinadas a possibilitar o es
coamento da produção do noroeste mineiro para o Porto de Vitória
e outros pontos do tenit6rio nacional.

Indicação nO 132, de 1995 (Do Sr. Confúcio Moura) - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a
constmção de uma unidade hospitalar no Município de Urupã, Es
tado do Rondônia.

Indicação n° 133, de 1995 (Do Sr. Feu Rosa) - Sugere ao
Poder Executivo a adoção de medidas no sentido de que sejam
criados instmmentos legais e orçamentários permitindo que os
alimentos como pão,leite e macarrão sejam nutricionalmente for
tificados.

Indicação n° 134, de 1995 (Do Sr. Confúcio Moura) - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Admi
nistração Federal e Reforma do Estado, a adoção de providências
visando à reestruturação da Procuradoria-Geral da Fundação Na
cional de Saúde.

Indicação nO 135, de 1995 (Do Sr. Armando Abllio) - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Planeja
mento e Orçamento a inclusão de um deputado federal no
Conselho Deliberativo da Sudene.

Indicação n° 137, de 1995 (Do Sr. José Carlos Lacerda) - Su
gere ao Poder Executivo, através do Ministério da Fazenda, o exame
da oportunidade e da conveniência de fixar em 6 (seis) meses o prazo
máximopara os trabalhos de auditoria, bem como apresentação de re
~ final nos processos de intervenção bancária.

Indicação n° 138, de 1995 (Do Sr. Gonzaga Patriota) - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos Trans
portes, que seja dada prioridade ao asfaltamento do trecho que
especifica, da rodovia BR-llO.

Indicação nO 139, de 1995 (Do Sr. Severino Cavalcanti) - Su
gere ao Poder Executivo, por inteonédio do Ministério da Justiça, a
adoção de providências, no sentido de sustar a demarcação pela Fu
Dai, da ãrea denominada XUCUlU, no EstadO-de Pernambuco.

Indicação nO 140, de 1995 (Do Sr. José Múcio Monteiro) 
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fa
zenda, o exame da oportunidade e conveniência de regulamenta
ção do artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Indicação nO 141, de 1995 (Do Sr. Vicente Cascione) - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio das atividades do Minis
tério da Justiça, a suspensão temporária das atividades delegadas
pelo Contran ao Detran do Estado de São Panlo, até que sejam
concluídas as investigações relativas às denúncias da conupção
oconida Das gestões do Sr. Cyro Cardoso Vidal.

Indicação nO 142, de 1995 (Do Sr. Vicente Cascione) - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazen
da, a investigação da variação do patrimônio do Sr. Cyro Cardoso,
enquanto Diretor-Geral do Detran do Estado de São Paulo.

Indicação nO 143, de 1995 (Do Sr. Padre Roque) - Sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação e
do Desporto, a adoção de providências para que sejam transfonna
das em escolas técnico-agrlcolas as escolas rurais do País.

PROJEfOS APRESENfADOS

Projeto de Lei nO 332, de 1995 (Do Sr. Augusto Viveiros)
Dispõe sobre o exercício da profIssão de Agente de Saúde Comu
nitária.

Projeto de Lei n° 333, de 1995 (Do Sr. Aldo Rebelo) - Alte
ra a Lei n° 7.315, de 24 de maio de 1985, que "autoriza a desapro
priação de ações das companhias que menciona e a abertura de
crédito especial de até CR$900.000.000.000,OO (novecentos bilhõ
es de cruzeiros) e dá outras providências".

Projeto de Lei n° 334, de 1995 (Da sr- Fátima Pelaes) 
Dispõe sobre a indenização da concubina, no caso de acidente de
trabalho do companheiro.

Projeto de Lei nO 335, de 1995 (Da sr- Fátima Pelaes) - Dá
nova redação ao art. 89 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal), que trata das penitenciárias de mulheres.

Projeto de Lei nO 336, de 1995 (Da sr- Fátima Pelaes) - As
segura à mulher, na condição de cabeça-<le-casal ou chefe de famí
lia, o direito de aquisição de terras públicas.

Projeto de Lei n° 337, de 1995 (Da sr- Fátima Pelaes) 
Dispõe sobre a concessão de incentivo fIscal para as empresas que
oferecem gratuitamente creches e pré-escolas aos fIlhos de seus
empregados e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 338, de 1995 (Da Sr- Fátima Pe1aes) 
Acrescenta parágrafo ao artigo 48 da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência
Social e dá ootras providências".

Projeto de Lei nO 339, de 1995 (Do Sr. Jaques Wagner)
Institui obrigatoriedade da veiculação gratuita, pelas emissoras de
rádio e televisão do País, de mensagens alusivas e formas de pre
venção contra a AIDS e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 340, de 1995 (Do Sr. Aloysio Nunes Fer
reira) - Institui a Carteira Nacional de Prevenção do Câncer Gine
cológico e Mamário.

Projeto de Lei nO 342, de 1995 (Do Sr. Edinho Araújo)
Autoriza a promoção de bingos por entidades assistenciais de cará
ter fIlantrópico.

Projeto de Lei nO 343, de 1995 (Da Sr- Ana Júlia) - Dá nova
redação ao parágrafo 4°, inciso IV, do artigo 9°, da Lei nO 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993,: que "dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previs
tos no Capítulo m, Título Vll, da Constituição Federal".

Projeto de Lei nO 344, de 1995 (Da SI"' Ana Júlia) - Toma
obrigatória a instalação e utilização de cinto de segurança nos
transportes coletivos rodoviários interestaduais.

Projeto de Lei nO 345, de 1995 (Da SI"' Ana Júlia) - Altera a
redação dos incisos 11 e V, do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade So
cial, institui Plano de Custeio, e dá outras providências".

IV - Pequeno Expediente

PAULO PAlM - Artigo "O milagre francês e os neolibe
rais", do jornalista Carlos Chagas, publicado no jornal Correio
Braziliense.

SÍLVIO ABREU - Dificuldades financeiras dos funcioná
rios do Banco do Brasil. Conseqüências negativas do fechamento
de agências da instituição.

CONFÚCIO MOURA - Vantagens da adoção de métodos
de prevenção da saúde bucal. Necessidade de fluoretação da água
no Estado de Rondônia.

IVO MAINARDI - Transcurso da Semana do Meio Am
biente.

GONZAGA PA1RIOTA - Inconveniência de flexibiliza
ção do monopólio estatal de petróleo.
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PADRE ROQUE - Lançamento do Movimento "Grito da
Terra Brasil".

JOÃO COSER - Inoportunidade da proposta de flexibiliza
ção do monopólio estatal das telecomunicações.

SANDRO MABEL - Urgente credenciamento, pela Com
panhia Nacional de Abastecimento - CONAB, de armazéns para
estocagem da presente safra agrícola.

CARLOS NELSON - Necessidade de disciplinamento das
importações de tecidos diante da prática de dumping por empre
sas têxteis asiáticas.

FERNANDO FERRO - Defmição de política nacional para
o setor pesqueiro.

- Criação da Secretaria Especial da Pesca. .
NILSON GmSON - Estimativas contidas na "Carta de

Conjuntura" do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -lPEA,
sobre o desempenho da economia nacional no segundo semestre
de 1995. Inaceitação, pelos trabalhadores brasileiros, da política de
livre negociação salarial.

DAVI ALVES SH-VA - Relevância do projeto de lei apre
sentado pelo orador sobre destinação de recursos orçamentários
para construção de habitações rurais.

MÁRCIO FORTES - Transcurso da Semana Mundial do
Meio Ambiente. Despoluição da Baia da Guanabara, Estado do
Rio de Janeiro.

JÚLIO CÉSAR - Inoportunidade de prorrogação da vigên
cia do Fundo Social de Emergência. Conveniência de rejeição da
Medida Provisória nO 999, de 1995, sobre a possibilidade de abati
mento, do lPI devido pelos exportadores, do montante do PIS e da
Cofms incidente sobre a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem utilizados na produção de
mercadorias exportadas. .

MATIIEUS SCHMIDT - Participação do oradorna V Con
ferência da Coordenação Socialista Latino-Americana e no V En
contro do Foro de São Paulo, em Montevidéu, República do
Uruguai.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NErO - Anóncio de apresenta
ção, pelo orador, de projeto de lei sobre dilatação do prazo de par
celamento de débitos previdenciários.

JOSÉ COIMBRA - Urgente solução para o processo de
concessão de exploração da Rodovia Presidente Dutra.

EDSON EZEQUIEL - Inconveniência do processo de pri
vatização de empresas estatais. Inoportunidade de proposta de fie
xibilizaçã2 dos monopólios estatais.

JOAO NATAL - Lançamento, pelo Governador Maguito
Vilela, do Estado de Goiás, de programa de apoio às famílias ca
rentes.

WALDOMIRO flORAVANTE - Protesto contra o trata
mento dispensado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso' dO

setor agrícola. Propostas e reivindicações dos produtores rurais
brasileiros. Documento "Grito da Terra Brasil".

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Prorrogação do tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente.

MAX ROSENMANN - Razões do desligamento do orador
do Partido Democrático Trabalhista - PDT.

ÁTILA LINS - Redução das alíquotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios. Transcurso do Dia Mundial do Meio Am
biente - 5 de junho.

LEÔNIDAS CRISTINO - Imediato repovoamento dos açu
des nordestinos com alevinos, para restabelecimento da produção
pesqueira na região semi-árida.

WILSON BRANCO - Visita ao orador dos Prefeitos Alber
to Meireles Leite, de Rio Grande, e Dario Futuro, de São José do
Norte, Estado do Rio Grande do Sul. Criação da Subcomissão da

Pesca na Comissão de Agricultura e Política Rural da Casa. Pro
posta de criação do Instituto da Pesca. Denúncia de presença de
barcos estrangeiros no litoral gaácho.

MAURISÉRGIO - Reunião dos governadores dos Estados
do Acre e Rondônia, deputados federais e estaduais, vereadores e
munícipes para elaboração de acordo sobre defmicão de situação
territorial das localidades de Vila Extrema e Califórnia.

AGNALDO TIMÓTEO - Protesto contra acusação de rece
bimento, por parlamentares, de benefícios para a aprovação das
propostas de emenda à Constituição encaminhadas pelo Poder
Executivo.

ADELSON SALVADOR - Retirada do Contrato de Ade
são fmnado por Usiminas, Cia. Siderórgica Tubarão e Açominas,
da cláusula sobre exclusão do Porto de Praia Mole do Complexo
Portuário do Estado de Espírito Santo.

PHlLEMON RODRIGUES - Crítica aos métodos adotados
pelo Governo Federal para a aprovação de suas propostas de
emenda à Constituição.

EDUARDO MASCARENHAS - Conveniência de quebra
do monopglio estatal de petróleo.

CLAUDIO CAJADO - Relevância do Programa Comuni
dade Solidária.

CIRO NOGUEIRA - Abertura, pelo Banco do Brasil, de li
nha de crédito especial para pequenos e médios empresários
piauienses.

DOMINGOS LEONELU - Tragédia ocorrida em Salva
dor, Estado da Bahia, em decorrência das chuvas.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Extensão, a aposentados e
pensionistas da Previdência Social, dos reajustes anteriores do va
lor do salário mínimo.

RUBENS COSAC - Realização, pela Assembléia Legislativa
de Goiás, de reuniões plenárias nas principais cidades do Estado.

JAIR BOLSONARO - Insuficiência das diárias pagas aos
membros da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais do
Rio de J~eiro,em missão oficial na Capital Federal.

INACIO ARRUDA - Ameaça contra a vida de líderes indí
genas Tremembé, em VaJjota, Estado do Ceará. Encaminhamento,
pelo orador, de ofício ao Ministério da Justiça solicitando provi
dências sobre o assunto. Entrega de documento do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso pelo Conselho de Articulação dos Povos
e Organizações Indígenas no Brasil - CAPOm, reivindicando a
manutenção do Decreto nO 22, de 1991, relativo ao procedimento
para demarcação de terras indígenas no País.

FREIRE JÚNIOR - Eleição do Sr. Lourival Novaes Dantas
para a Presidência da Federação das ln<hístrias de Brasília - FIBRA.

FEU ROSA - Reportagem publicada no jornal A Gazeta
sobre violência praticada contra crianças no Espírito Santo. Neces
sidade de assistência governamental aos menores abandonados no
Estado.

SALoMÃo CRUZ - Precariedade do sistema de forneci
mento de energia elétrica de Roraima. Apelo ao Ministério de Mi
nas e Energia no sentido da continuidade dos estudos para
utilização do gás da bacia do rio Juruá como insumo energético no
Estado.

ANTÔNIO JORGE - Desempenho da Fundação de Assis
tência ao Estudante - FAE.

LAEL VARELLA- Conseqüências da greve dos petroleiros.
PAULO ROCHA - Denúncia da ocorrência de problemas

de saúc!e com funcionários da empresa Alumínio Brasileiro SÁ.
ALBRAS, localizada no Município de Barcarena, Estado do Pará,
diante da exposição a produtos químicos.

ADROALDO SlRECK - Conveniência da flexibilização
do monopólio estatal das telecomunicações.
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CANDINHO MATIOS - Necessidade de redução das ta-
xas de juros vigentes no País.

- Refmanciamento das dívidas dos Estados para
com a União.
JOSÉ CARLOS LACERDA - Êxito das campanhas de

combate à dengue e à cólera no Rio de Janeiro. - Conveniência da
efetivação dos agentes de saúde contratados pelo Estado sem vín
culo empregatício.

ALEXANDRE CARDOSO - Aumento da margem bruta de
comercialização das empresas distribuidoras de combustiveis
quando da conversão dos preços para URV, em maio de 1994. En
caminhamento de requerimento de informações aos Ministérios da
Fazenda e de Minas e Energia sobre o tema.

CARLOS CARDINAL - Desconhecimento, pelo Presiden
te da Conab, dos efetivos estoques governamentais de gêneros ali
mentícios.

- Desperdício de alimentos no País.
JACKSON PEREIRA - Elogio ao desempenho da empresa

Transportes Aéreos Regionais SA. - TAM Inoportunidade de
aprovação de requerimento de urgência para apreciação de projeto
de lei complementar sobre a regulamentação do limite de 12%
para as taxas de juros cobradas no Brasil.

RENATO JOHNSSON - Conveniência de privatização da
administra,ção do Aeroporto de Curitiba, Estado do Paraná.

FLAVIO ARNS - Atuação da Pastoral da Criança, da Con
federação Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB.

JOSÉ CHAVES - Transcurso do centenário de fundação da
Escola de Engenharia de Pernambuco - 3 de junho.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Inoportunidade da pretendida
flexibiliza,Ção do monopólio estatal do petróleo.

JOAO MENDES - Conveniência de introdução, na progra
mação dos Centros Integrados de Atendimento Comunitário 
CAIC, de ciclos de estudos e debates sobre planejamento familiar.

MARTA SUPLICY - Necessidade de fortalecimento, pela
Diretoria do Banco do Brasil, da fundação social desempenhada
pela instituição.

PAES DE ANDRADE - Urgente implantação, pelo Poder
Executivo, da Defensoria Pública da União. Anúncio do encami
nhamento de requerimento de infonnações à Presidência da Repú
blica sobre o tema.

SALATIEL CARVALHO - Inconveniência da importação
de pneus usados.

PEDRO WILSON - Documento encaminhado pelo Prefeito
Darci Accorsi, de Goiânia, Estado de Goiás, ao Vereador Rosinon
Wayne, Presidente da Câmara Municipal daquela capital, refutan
do acusações formuladas contra sua administração. Documento
"Carta de São Luís", resultante da XXX CONAD, realizada em
São Luís, Estado do Maranhão.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Lançamento, pelo Govemó Fe
deral, do projeto 'TV Escola". Transcurso do Dia Intemacional de
Prevenção Contra o Fumo.

NELSON MARQUEZELLI - Necessidade de conclusão
das obras do Hospital Regional de Sumaré, Município de Sumaré,
Estado de São Paulo.

PAUDERNEY AVELINO - Conveniência da reconversão
do parque termoelétrico de Manaus, Estado do Amazonas, para a
utilização do gãs natural como combustivel.

LAURA CARNEIRO - Propostas para valorização do ma
gistério público.

COSTA FERREIRA - Oportunidade da sessão de homena
gem pelo transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente realizada
pela Câmara dos Deputados.

RAIMUNDO SANTOS - Protesto contra impunidade de

grupos de extermínio atuantes no Município de Altamira, Estado
doPará.

ÁLVARO VALLE - Conveniência da manutenção do mo
nopólio estatal do petróleo.

V - Grande Expediente
FERNANDO GABEIRA - Princípios norteadores da atua

ção parlamentar do orador.

VI - Ordem do Dia

ALDO REBELO (Como lider) - Repúdio à manifestação
contra os nordestinos atribuída ao Ministro José Serra, do Planeja
mento e Orçamento, pelo jornal O Globo.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Esclarecimento sobre liga
ção telefônica do Ministro José Serra à Presidência da Casa para
desmentido da notícia veiculada pelo jornal O Globo.

JOÃO LEÃO (pela ordem) - Testemunho da inveracidade
da notícia publicada pelo jornal O Globo.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 3-C, de 1995, que
altera o inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da Constitui
çãoFederaL

- Usaram da palavra para discussão da Proposta de Emenda
à Constituição n° 3-C, de !995, os Srs. Deputados TILDEN S1N
TIAGO, ARTHlJR VIRGILIO NETO, N AN VALENIE, MAR
CIO FORTES, SÉRGIO MIRANDA, PAULO CORDEIRO.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
de encerramento da discussão da Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 3-C, de 1995.

- Usaram da palavra, para encaminhamento da votação, os
Srs. Deputados ~TON TEMER, ~DO REBELO, SERGIO
CARNEIRO, JOSE CARLOS SABOIA, MARQUINHO CHE
DID, WAGNER SALUSTIANO, MICHEL TEMER, LAPROVI
TA VIEIRA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Aprovado o requerimento.
MILTON TEMER (pela ordem) - Solicitação à Presidência

de anúncio dos requerimentos de destaque para votação em sepa
rado existentes sobre a mesa.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Atendimento à solicitação
do Deputado Milton Temer.

- Indeferimento do requerimento apresentado pelos Depu
tados Antônio Carlos Pannunzio e Régis de Oliveira.

- Indeferimento do requerimento apresentado pelo Deputa
do Valdemar Costa Neto.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação da Proposta de
Emenda à Constituição nO 3-C de 1995.

- Usaram da palavra para encaminhamento da votação os
Srs. Deputados PAULO HESLANDER, EDlJARDO MASCARE
NHAS, MILTON TEMER, ARTHUR VIRGILIO NETO.

- Usou da palavra o Sr. Deputado GEDDEL VIEIRA
LIMA, como Relator da matéria.

- Usaram da palavra para encaminhamento da votação, os
Srs. Deputados ~NANDO GABEIRA, ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO, SERGIO AROUCA, ALDO REBELO, MARQUI
NHO CHEDID, JOSÉ CARLOS SABÓIA, MIRO TEIXEIRA,
ODELMO LEÃO, FRANCISCO DORNELLES, JAQUES WAG
NER, JOSÉ ANíBAL, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEI
RA, LUIZ CARLOS SANTOS.

- Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento
da votação, o Sr. Deputado FRANCISCO DORNELLES.

- Usaram da palavra para encaminhamento da votação os
Srs. Deputados_INOCÊNCIO OLIVEIRA, MILTON 1'.I}MER,
ODELMO LEAO, WAGNER SALUSTIANO, INOCENCIO
OLIVEIRA, SÍLVIO TORRES, WOLNEY QUEIROZ, WAG-
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NER SALUSTIANO.
- Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento

da votação, o Sr. Deputado MILTON TEMER.
- Usaram da palavra para encaminhamento da votação os

S~. Deputados JURANDYR PAIXÃO, JOSÉ CARLOS SA
BOIA.

HAROLDO LIMA - Questão de ordem sobre conveniência
de adiamento da discussão da Proposta de Emenda à Constituição
n° 6, de 1995, tendo em vista o não-recebimento, pela Casa, de
resposta do Ministro Raimundo Brito, de Minas e Energia, a re
querimento de informações acerca de dados contidos no relatório
do Sr. Deputado Lima Netto sobre a matéria.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado Ha
roldoLima.

LIMA NETIO (pela ordem) - Agradecimento ao Deputado
HAROLDO LIMA pelas referências elogiosas ao relatório apre
sentado pelo orador.

CARLOS SANTANA (pela ordem) - Impossibilidade da
realização de reunião da CPI do Bingo para eleição do presidente e
indicação do relator.

- Usaram da palavra, para encaminhamento da votação da
Proposta de Emenda à Constituição nO 3-C, de 1995, os Srs. Depu
tados NELSON OTOCH, WAGNER SALUSTIANO.

BETO LÉLIS (pela ordem) - Repúdio à tentativa de me
nosprezo aos nordestinos durante reunião da bancada do PSDB.

JOSÉ ANÍBAL (pela ordem) - Improcedência das acusaçõ
es ao Ministro José Serra de prática de discriminação,contra os
nordestinos.

JOÃO LEÃO (pela ordem) - Reconhecimento do esforço
do Deputado Jos6 Aníbal para a liberação de recursos destinados
ao atendimento das vítimas das enchentes no Município de Salva
dor, Estado da Bahia.

PAULO CORDEIRO (pela ordem) - Aviso sobre realiza
_ção, após a Ordem do Dia, de reunião da bancada do Paraná com o
Ministro dos Transportes.

CUNHA BUENO (pela ordem) - Registro do elevado quo-
MIm em plenário. . '

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado a PEC nO-3~C,

de 1995, ressalvados os destaques.
- Usou da palavra, para registro de voto, o Sr. Deputado

JORGE ANDERS.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento de'destaque

para votação em separado da expressão "ou mediante autorização,
concessão ou permissão", constante do inciso XI do art. 21 da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 3, de 1995. .

INOCÊNCIO OUVEIRA - Questão de ordem sobre preju
dicialidade do destaque.

MILTON TEMER - Contradita à questão de ordem formu
lada pelo Sr. Deputado INOCÊNCIO OLNEIRA.

- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MIRO TEI
XEIRA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Decisão sobre a questão
de ordem formulada pelo Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA.

- Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento
da votação do destaque, o Sr. Deputado ALOYSIO NUNES FER
REIRA.

- Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados GERSON PERES, INOCÊNCIO OLI
VEIRA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esclarecimento ao Plená
rio sobre decisão acerca da questão de ordem formulada pelo De
putado INOCÊNCIO OLNEIRA.

- Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento

da votação do destaque, o Sr. Deputado MILTON TEMER.
- Usou da palavra para encaminhamento da votação do des

taque o Sr. Deputado FRANCISCO DORNELLES.
- Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento

da votação do destaque, o Sr. Deputado JOSÉ ANÍBAL.
- Usaram da palavra para encaminhamento da votação do

destalll:le os Srs. Deputados MILTON TEMER, JOSÉ ANÍBAL,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, WAGNER SA
LUSTIANO, MICHEL TEMER, SÉRGIO MIRANDA, MAR
QUINHO CHEDID, JOSÉ CARLOS SABÓIA, MIRO
TEIXEIRA, sÉRGIO AROUCA.

- Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o
Sr. Deputado HERMES PARCIANELLO.

- Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados MILTON TEMER, JURANDYR PAI
XÃO, INOCÊNCIO OUVEIRA, JOSÉ ANÍBAL, WAGNER SA
LUSTIANO, ODELMO LEÃO, EDINHO ARAÚJO, WAGNER
SALUSTIANO, INOCÊNCIO OLNEIRA, ODELMO LEÃO,
EDINHO ARAÚJO, INOCÊNCIO OUVEIRA.

PRESIDENrE (Luís Eduardo) - Convocação dos Deputa
dos a plenário para conclusão do proceSso de votação.

- Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados WAGNER SALUSTIANO, JURAN
DYR PAIXÃO, WAGNER SALUSTIANO, ROBÉRIO ARAÚ
JO.

- Usaram da palavra pela olftem, pm;.a retificação de voto,
os Srs. Deputados EliAS ABRAHAO, JERONIMO REIS.

ROMEL ANÍZIO (pela ordem) - Falecimento do jornalista
e radialista Joanilson Sotemo de Morais, no Município de Ituiuta
ba, Estado de Minas Gerais.

CIDINHA CAMPOS (pela ordem) - Reclamação à Presi
dência sobre morosidade na resposta a requerimento de informa
ções encaminhado pela oradora ao Ministério da Previdência
Social sobre relação de funcionários da Dataprev.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta à Deputada Cidi
nhaCampos.

- Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento
da votação do destaque, o Sr. Deputado MILTON TEMER.

PRESIDENrE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Rejeitado o destaque.
Mantido o dispositivo.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque para votação em

separado da expressão "e outros aspectos institucionais", constante
da redação proposta para o inciso XI do art. 21 da Constituição
Federal pela PEC nO 3-C, de 1995.

- Usaram da palavra p'ara encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados SÉRGIO MIRANDA, ALOYSIO NU
NES FERREIRA, GERSON PERES, MILTON TEMER.

JOSÉ ANÍBAL (pela ordem) - Cessão da inscrição para
uso da palavra ao Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA, Relator da
matéria.

- Usou da palavra, como Relator da matéria, o Sr. Deputa
do GEDDEL VIEIRA LIMA.

JOSÉ ANÍBAL (pela ordem) - Conveniência de retirada do
destaque.

- Usaram da palavra pela ordem, durante a votação do des
taque, os Srs. Deputados GERSON PERES, NELSON MARCHE
ZAN.

JOSÉ GENOÍNO - Reclamação à Mesa sobre o encami
nhamento da votação do destaque.

PRESIDENrE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
JOSÉ GENOÍNO.

- Usou da palavra para encaminhamento da votação do des-
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taque o Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Pinho, Haroldo Araújo Diogo de Siqueira, José Cavalcanti de
INOCÊNaO OLIVEIRA (pela ordem) - Conconlância do Lima.

Bloco PFL - PTB com a retirada do destaque. c) Nomeação: Mariza Fernandes Amaral.
MICHEL TEMER (pela ordem) - ConcOIdância do PMDB d) Designação por acesso: Gentil Sbardelotto, Gustavo

cOIl} a retirada do destaque. Volker Luedemann, Helena Heller Domingues, Ireuda Augusta de
PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Deferimento do pedido Souza, Sandro Silva Gonçalves, Vital Didonet.

dos signatários do requerimento para retirada do destaque. e) Designação: Ana Gualterina Alencar Araripe Carneiro e
_ Indeferimento do requerimento de destaque de autoria do Francisco Elzir Iríneu.

Deputado Valdemar Costa Neto. f) Apostilas referentes aos Atos de: Jane Carvalho Hor-
_ Dispensa da votação da redação fmaL mes, Maria Lúcia Andrade Santos, Olinda Ribeiro de Magalhães.

_ Aprovação, em segundo turno, da matéria. e 3 - PORTARIA (Primeira Secretaria): N" 27/95, referen-
_ Encaminhamento ao Senado Federal te ao credenciamento de entidade de classe.

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Protesto contm o modo 4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES: N°s 563
de condução, no Congresso Nacional, das discussões sobre as pro- a 565195, com pareceres e despachos.
postas de emenda à Constituição. COMISSÕES

- Usaram da palavm ~ara registro de voto os SIS. Deputa- 5 -ATAS DAS COMISSÕES
dos NICIAS RIBEIRO, JOSE BORBA, LUIZ PIAUHYLINO.

PAULO DELGADO (pela ordem) - Pedido de esclareci- a) Comissão de Finanças e Tributação, 16a Reunião (Ordi-
mento à Mesa Diretom sobre a tramitação de proposição de auto- nária), em 31-5-95; 1~ Reunião (Audiência Pública), em 31-5-95;
ria do orador sobre alteração no Regimento Interno da Câmara dos 18a Reunião (Audiência Póblica), em 1°-6-95;
Deputados. b) Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Esclarecimento oportuno 169, de 1993, que ''Altera o inciso IV do artigo 167 e o artigo 198
à indagação do Deputado PAULO DELGADO. da Constituição Fedeml e prevê recursos orçamentários da União,

_ Apresentamm proposições os Srs. Deputados ARMAN- Estados e Municípios para a manutenção do Sistema Único de
DO ABÍLIO, THEODORICO FERRAÇO, JOSÉ ROCHA E OU- Saúde com o financialp.ento das redes públicas, ftlantrópicas e
TROS, CARLOS CARDINAL E OUTROS, ÁLVARO conveniadas (Sistema Unico de Saúde), 3a Reunião (Ordinária),
GAuoÊNao NETO E OUTROS, JOSÉ FRITSCH, sÉRGIO em 6-6-95.
CARNEIRO, GERVÁSIO OLIVEIRA E OUTROS, INÁao AR- 4 - DISTRmUIçÃO DE PROJETOS
RUDA, GONZAGA PAlRIOTA, PAULO PAIM, AÍRTON a) Comissão de Agricultum e Política Rural, n° 13/95, em
DIPP, ÁLVARO GAUDÊNao NErO, CARLOS SANTANA, 6-6-95;
ÁTILA LINS, OLÁVIO ROCHA E OUTROS, JOSÉ CARLOS b) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nO 29,
LACERDA, ALEXANDRE CARDOSO, AGNALDO TIMÓ- em 2-5-95, nO 30, em 8-5-95, n° 31, em 10-5-95, nO 32, em 11-5
TEO, WILSON aGNACHI, ANTÔNIO JORGE, ALBÉRICO 95, n° 33, em 12-5-95, n° 34, em 23-5-95, nO 35, em 26-5-95.
CORDEIRO, CORAUa SOBRINHO, PADRE ROQUE, sÉR- 5-REDISTRmUIçÃODEPROJETOS
010 AROUCA, VALDIR COLATIO, HENRIQUE EDUARDO
ALVES, JARBAS LIMA, PRISCO VIANA, CIDINHA CAM- a) Comissão de Agricultum e Política Rural, nO 3/95, em 6-

6-95;
POS, VALDEMAR COSTA NErO, CUNHA BUENO, GILNEY
VIANA E OUTROS, EDSON QUEIROZ E OUTROS, OSÓRIO b) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
ADRIANO, FRANCISCO SILVA E OUTROS, FRANCISCO formática, nO 3/95, em 6-6-95.

, 6-MESA
SILVA, JOSE MACHADO, CORIOLANO SALES, NICIAS RI- 7 _ LÍDERES E VICE.LÍDERES
BEIRO, JOSÉ JANENE, PIMENTEL GOMES, PIMENTEL GO- 8 _ COMISSÕES
MES E OUTROS, LUIZ MAINARDI, DUÍLIO PISANESCHI, SUPLEMENTO
ROBERTO PESSOA, RÉGIS DE OLIVEIRA. Ato da Mesa nO 20, de 1995

VII - Encerramento Altera o anexo I do Ato da Mesa n° 18, de 1987 e dá outms
2 - ATOS DO PRESIDENTE providências.
a) Dispensa: Ana Gualterina Alencar Araripe Carneiro, Ato da Mesa nO 21, de 1995

Gustavo Volker Luedemann, Helena Heller Domingues, Sandro Dispõe sobre a lotação de servidores no Gabinete do Líder
Silva Golçalves, Vital Didonet. do PMN.

b) Nomeação (tornar sem efeito): Francisco Cláudio Pinto Sairão publicados em suplemento a este Diário.

Ata da 788 Sessão, Solene Matutina, em 6 de junho de 1995
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente e Wilson Campos, 1° Secretário.

I - ABERTURA DA SESSÃO Está aberta a sessão.
(10 horas e 30 minutos) Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro ini-

ciamos nossos trabalhos.
O SR.PRESIDENTE (Luís Eduardo)

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-
Há número regimental. rior.
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Senhor Presidente,

Nos termos do art. 142 do Regimento Interno da Casa, soli
cito a V. Ex" as providências necessárias à apensação do Projeto
de Lei nO 430/95 - do Senhor Fausto Matello - que "dispositivos
da Lei nO 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que "dispõe sobre a pro
teção à fauna", ao Projeto de Lei n° 3.272192 - do Sr. Giovani
Borges - que "altera o 3rt. 8° da Lei nO 5.197, de 3 de janeiro de
1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providên
cias".

Certo de contar com a atenção de V. Ex", apresento minhas
cordiais saudações, - Depltado Sarney Filho, Presidente.

Apense-se ao PL nO 3.272192 o PL nO 430195.
Oficie-se ao requerente.

Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

que solicita o envio de ofício ao Sr. Ministro das \.-v.uunicações,
denunciando irregularidades ocorridas no Município de Cod6, Es
tado do Maranhão, onde a prefeitura estaria repetindo os slnais do
SBT - Sistema Brasileiro de Televisão, bem como gerando pro
gramação local, sem a devida outorga. Solicita, pois, o parlamen
tar, que o Ministério das Comunicações tome as medidas cabíveis
ao caso.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para
renovar os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, Marcelo Barbieri, Presidente da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Recebo como indicação, nos termos do art.
113, inciso I, do RICD. Numere-se.

Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

INDICAÇÃO N° 207/95

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho, anexo,

requerimento do Depltado Salvador Zimbaldi, aprovado por esta
Comissão em sua reunião ordinária de 17 de maio de 1995.

Solicita o parlamentar que se oficie ao Sr. Ministro das
Comunicações, demandando providências no sentido de sanar
problemas ocasionados pela aprovação da Portaria n° 1.118, de
16 de dezembro de 1994, que alterou o Plano Básico de Distri
buição de Canais de Radiodifusão em Freqüência Modulada.
As modificações na potência e na freqüência de operação de al
gumas emissoras, autorizadas pela Portaria, estariam provocan
do interferências e atenuação no sinal de outras rádios que
operam na mesma região.

Cita, como exemplo, a Rádio Planalto FM Stereo Ltda., do
Município de Diadema, Estado de São Paulo, cuja classificação foi
modificada pela Portaria, e que passou a causar interferências em
emissoras da região, ocasionando-lhes problemas operacionais e
prejuízos fmanceiros.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para
renovar os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, Marcelo Barbieri, Presidente da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Recebo como indicação, nos' termos do art.
113, incisO I, do RICD. Numere-se.

Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Sarney Filho, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minoria, nos se
guintes termos:

11 - LEITURA DA ATA

O SR. WILSON CAMPOS, 1° Secretário, procede à leitura
da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. WILSON CAMPOS, 1° Secretário procede à leitura
do seguinte

m - EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do Sr. Deputado Germano Rigotto, Líder do Governo

no Congresso Nacional, nos seguintes termos:
Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 105, parágrafo único, do Regi

mento Interno, o desarquivamento das seguintes proposições de
minha autoria:

PL n° 3.033/92; PL n° 3.961/93 e PL nO 4.178193.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1995. - Depltado Germa

no Rigotto.
Desarquive-se nos termos do parágrafo único

do art. lOS do Regimento Interno da Câmara dos De
putados.

Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do PMDB, nos
seguintes termos:

OF/GAB/I/N° 511 Brasília, 1° de junho de 1995

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado ANÍBAL

GOMES passa a integrar, na qualidade de suplente, a Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição
nO 169, de 1993, que altera o inciso IV do 3rt. 167 e o 3rt. 198 da
Constituição Federal e prevê recursos orçamentários a uível da
União, Estados e Municípios para manutenção do Sistema Único
de Saúde com o fmanciamento das redes públicas ftlantrópicas e
conveniadas, em vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apre
ço. - Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.

Do Sr. Deputado Fernando Lyra, Líder do Bloco Parla
mentar (pSBlPMN), no seguintes termos:

OF/LIPSB/190/95 Brasília, 30 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a indica

ção do Deputado JOSÉ CARLOS SABÓIA, na condição de titu
lar, e do Deputado BETO LELIS, como suplente, para integrar a
Comissão Especial destinada a estudar e propor modificações na
Consolidação das Leis do Trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protesto de apreço.

Atenciosamente, Deputado Fernando Lyra, Líder do PSB.

Do Sr. Deputado Marcelo Barbieri, Presidente da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
nos seguintes termos:

INDICAÇÃO N° 206195

OFIPJN0 213/95 Brasília, 18 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho, anexo,

requerimento do Deputado Antônio Joaquim Araújo, aprovado por
esta Comissão em sua reunião ordinária de 17 de maio de 1995,

OFIPJN°214195

OFITP/N° 150/95

Brasília, 18 de maio de 1995

Brasília,25 de maio de 1995
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Do Sr. Deputado Eliseu Resende, Presidente da Comis
são de Minas e Energia, nos seguintes termos:

OFÍCIO N° 55195Bmsília, 17 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Para efeitos regimentais, comunico a Vossa Excelência

que este Órgão Técnico, em reunião ordinária realizada em 17
5-95, aprovou o Projeto de Lei n° 4.149193. Solicito que seja
autorizada a publicação do referido projeto com os respectivos
pareceres.

Atenciosamente, Deputado Eliseu Resende, Presidente.
Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Presidente da Co·

missão de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

OFÍCIO~ 253/95-P Brasllia,23 de maio de 1995

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o parecer ao Projeto de Lei

nO 2.787/92 (cópia anexa), do Relator Deputado José Linhares,
aprovado nesta Comissão em reunião ordinária do dia 10-5-95, so
licitando audiência na Comissão de Minas e Energia.

Assim, solicito de Vossa Excelência deferimento à referida
audiência.

Atenciosamente, Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
Defiro, nos termos do art. 140 do RICD, a au·

diência da CME, que deverá se manifestar antes da
CFf. Oficie-se ao requerente.

Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

OFÍCIO N° 267/95-P Bmsília,26 de maio de 1995.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Re~nto Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei n° 4.751-A, de 1990.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

Do Deputado José Fortunati, nos seguintes termos:

OF. JF. nO 039/1995 Brasília, 30 de maio de 1995

Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no artigo 105, parágmfo único do

Regimento Interno desta Casa, vimos pelo presente solicitar-lhe o
desarquivamento dos Projetos de Lei infra- relacionados, dos
quais sou signatário, para que os mesmos continuem tmmitando
normalmente, tendo em vista que as matérias não fomm aprecia
das dumnte os trabalhos da última legislatum.

PL nO 2587/92 - Institui o registro obrigatório de declarnção
de bens no âmbito dos poderes da União e dá wtras }XOVidências.

PL nO 2.707/92 - Detennina que as emissoms de televisão e
salas de exibição destinem quotas de programação mensal paro ftl
mes produzidos nas Américas do Sul e Cen1ral e dá outras provi
dências.

PL nO 3.186/92 - Torna obrigatória a exibição, nas salas de
cinema do País, de ftlmes contendo recomendações sobre a AIDS.

No ensejo reitemmos nossas expressões de admiração e
apreço.

Respeitosamente, Deputado José Fortunati.

Desarquive-se nos termos do parágrafo único
do Art. 165 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Luiz Gushiken, nos seguintes termos:

OF. GAB. LG nO 05<Y95 Brasília, 30 de maio de 1995.

Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 105, pamgmfo único, do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, venho requerer o desarquivamen
to do Projeto de Lei nO 1.628/91, de minha autoria.

Sendo só paro o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente, Deputado Luiz Gushiken.

Desarquive-se nos termos do parágrafo único
do Art. 165 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Em 6-6·95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Inácio Arruda, nos seguintes termos:

RECEBIMENTO
Indicação n° 205195

Solicita providências urgentes ao Senhor Mi·
nistro dos Transportes.

Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, requeiro que seja encaminhado ofi

cio ao Sr. Ministro dos Tmnsportes, solicitando providências ur
gentes no que diz respeito a conservação e restaumção das
Rodovias Fedemis que cortam o estado do Ceará.

Justificação

A presente proposição tem por objetivo solucionar um
gmnde problema que há muito enfrenta o Estado do Ceará, w
seja, a precaridade das Rodovias Fedemis a exemplo da BR-02O.

Como representante do povo cearense, considero esse qua
dro preocupante na medida em que o atual estado de precariedade
de algumas Rodovias Fedemis no Ceará tende a gerar gmves con
seqüências s6cio-economicas além de riscos à vida da população.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1995. - Deputado Inácio
Arruda.

Recebo como Indicação, nos termos do art.
113, inciso I, do RICD.

Numere-se. Encaminhe-se.
Em 6-6-95. Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado José Linhares, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Requer o desarquivamento de proposições
Senhor Presidente,
Nos temlos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Jntemo

da Câmara dos De]Xltados, requeiro a V. Ex" o desarquivamento dos
projetos de lei a seguir relacionados, que são de minha autoria.

Projeto de Lei nO 02810/1992 Concedo prioridade paro ceIe
bmção de contratos com os Governos Federal, Estadual e Munici
pal, as Entidades Beneficientes que atuam na área da saúde.

Projeto de Lei nO 0331211992 Dispõe sobre formas de pres
tação de selViços em hospitais e estabelecimentos de serviços de
saúde em gemL (Concedendo opção de prestação de serviço como
empregado celetista, autônomo, credenciado, conveniado, cadas
trado ou como pessoa jurldica.)

Sala das Sessões, 30 de maio de 1995. - Deputado José Li·
nhares.

Desarquive-se nos termos do parágrafo único
do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados.

Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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Do Sr. Deputado Paulo Paim nos seguinte termos:
Senhor Presidente,
Venho através deste, nos termos do art. 105, parágrafo úni

co, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requerer o
desarquivamento do Projeto de Lei nO 170/91, de minha autoria.

Nestes termos, peço deferimento.
Brasília, 17 de maio de 1995. - Deputado Paulo Paim.

Indefiro, por ter sido o PL nO 170191, arquiva.
do def'mitivamente.

(Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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l. lntrol1ucào

E::ate ,1t:monStramo oJt:' ~mls5ão iJO rt:ai rt:[t:reme .JO tnmestre
Janelro·ma.rcóio,l5 e::atl d'''ldldo em qua.tro partes Ao pnmelra adas t:xollca J. t:\oJuçãu da
ba~ maRetana no cancena restnto. t:~pllcnanao \li [atores conolClonanles Ja mesma. A
)egunda pa[tc trlla da e\olw;ão da base ampliada. detimda no Voto n' i ',H do Conselho
"oneearia :\aclonal. d~;O II 94. IndIcando tambem as :suas tontes de c:mlssão dencro do
novo conceito .-li. terceira parte cUida da expansão dos meiOS de paga.mento I~ I) e da
evolução de seus ~omponentes, .\ quana ~ ultima parte do dt:monstrauvo comenta as
alterações apresentadas pelos agregados monctanos miUS amplos. dt:(lIcando. lambem..
..ltencâo t:speclaf ao comportamento das cadernetas de Doupam;a e dos tUndas mutuos de
investimento, A~ompannam em anexo grancos e quadros estanstlCQs.

11. A Base e I emissio
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_. A base monetaria aJcançou. no cnteno de media dos saldos
diários. RS 16.1 bilhões no tnmcsue janetro-março de 1995 (Quadro l) Esse ..alor
representa decrescimo de 8.8% sobre o saldo de RS 17.7 bilhões ..enticado tm 30 L2.94
O papel.moeda emitido ""U50U reduçlo d. 16.2%. p....ooo de RS 10.0 bilhões para
RS 8.4 bilhões. t:nquanto a5 reservas bancariu registraram mcremento de a.~"..
evoluindo de RS 7.6 bilhões para RS 7.7 bilhões.

3 O \·oto do Conselho \lonetano :'\acíonal na IOí95. je ~l 1.95.
estabeleceu 2 programaçio monetaria para O primeiro trimestre de 19Q5. estímanrlo a
traJetoria da media dos saldos dlarias da base moneraria nesse penado no Intervalo de
RS 17.7 bilhões a RS 18.6 bilhões. contarme previsto na Medida Provl50ria n' 978. de
:0 4 9S. Esta traJetori. econsistente com os objetivos da polida monetaria. quais sejam
consolidar a estabilidade dos preços obtida com o real e manter o nI"el de liquidez
macroeconômica.. A proyramaçio monetaria contemplou rambem 05 ajustes decorrentes
da previslvel contraçio apos o tàrte crescimento da demanda por moeda em dezembro.
por tàtores sazonais. e posterior remonetizaçio. em ritmo mais lento aquele venftcado no
segundo semestre de 19Q4

~ PJra o pnmeJro IClmesrre tlt: i,)Q5. J programacjo monetana lixou
JS :.el1utntes-esumau\as pilra a E\olução dos Agregaaos ~tun~tano~ tt:m RS bilhõesI

'.:otas \.' ~ media dos saldos dlarios no tnmestre
':.,' - media dos saldos no tinal do mC$ (conceito ajustado).
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Brasúla.i:de r-\dli.l L de 1995

E:tcelentl5suno Senhor Presidente da Republica.

Encanunho a consideração de VOS5& F..xceienclL de acordo com o que estabelece
o inciso II do Art. 7" da Medida Pro..'isona nJ 978. de 204 qS. o anexo demonstrativo das
ermssões do Real reh.tivo ao trimestre janclrolrnarço de 1995. as razões delas determinantes e a
posiçio das reservu internacionais a elu vmculadas. para que sej& o retendo demonstrauvo
enviado lambem aos Excelenussimos Senhores Presidentes das duas Casas do Congresso
Nacional.

Respeitosamente.

r'
PEDRO SAMPAIO MALAN
Minimo d. Esuclo da Fazenda

\to lado das lontes de emissão da base. tanto o Tesouro ~ilClOnal

qLW1IO as opençõe5 do Banco Central no mercado de câmbio m;eram efeitos
~ontraclomStas. Ademais. as operações com o SIstema nnancetro apresentaram resultados
que produziram tone ~ontraçío moneraria decorrente do cumpnmento dos
recolhimentos compulsorios juntO ao BancQ Central c. pnnclpalmente. de amontzaÇões
rererente$ I USlsterrcia nnanctlr& de JiqUldez. Como contrapartida e coai o objetiVO de
atender a demanda por papel-moeda e reservas bancarias do 51stemL o Banco Centrai
realizou recompra hqwda de tltulos tederais no mercado abeno. estabilizando o ruvel de
liquidez do mercado. Em Slfitese. as tontes tradicionais de expansio monetana. repettndo
o comportamento observado no trimestré anterior..nia contnbwram para a Crilçio de
moedL As fontes de emissio apresentaram a. seguinte evoluçio no penado em analise
(Quadro 2):

(a) O Tesouro foi contraeionistl. em lermos liquidas. na media acumulada do
trimestre Janeiro~março. isto e. o total de arrecadações loí supenor as.
desp.... pnmariu. alcançando tluxo media d. RS 541 milhões.
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As operações do setor externo registraram contraçio media na trimestre de
RS \.2 bilblo. retletindo as intervenções do Banco Central no mercado de
câmbio.

As Operações com o Sistema Financeiro acumularam impaclo medio
conrraeionisll no lrimestre de RS 3.0 bilhões. sendo o principal item a
assistência financeira de liquidez. que apresentou efeito contracionista medio
de RS 2.0 bilhões no penodo. Tal impacto foi resultante do resgate de
emprestimos de liquidez realizados pelo Banco Central no final do ano
anterior. O impacto medio foi decorrente do eteito hquido dos seguintes
itens (em RS milhões):

(b)

(c)

11 J Itens e'\panSIOOIstas
• RecUlhlmento ~sDeclal ~oDre u DERI

• Outras comas.

lli) Itens comraciomstas
• ASslstencla financeira de hquidez"
- Deposuos lle instÍlulcôes tinancelras
- Depusitos dos FRF-CP'
- Deposltos dos FAfl
- -\phcação da Reserva ~Ionetaria:

-2000
-551
·376
-256

-I

IV; Os Meios de Pu'!amenlo 1~t1)e seus componenl"

I I. Em relação aos meios de pagamento. as taxas de crescimento no
conceito restrito (M 1) apresentaram comportamento semelhante as da base monetaria no
primeiro trimestre de 1995 Assim. M1 reduziu-se em termos de medias dos saldos
diários no trimestre janeiro-março em 18.5% quando comparado ao saldo de final de
dezembro de 1994. passando de RS 23.1 bilhões (Quadro 7) para RS 18.8 bilhões
(Quadro 5)

12. O papel-moeda em poder do publico (PMPPl decresceu 18.5'/0 no
trimestre. passando de RS 8.b bilhões (tinal de dezembro de 1994) para RS 7.0 bilhões
(media dos saldos diarios do trimestrel. enquanto os depositos a vista decresceram
18.4%. passando de RS \-1.5 bilhões (final de dezembro I para RS 11.8 bilhões (media do
trimestre). A redução nos depositos a vista pode. em pane. ser atribulda a alteração das
regras tributarias sobre as aplicações financeiras. o que tomou mais atraentes as
inversões de recursos em outros ativos tinanceiros. As regras de recolhimento

..:umpuisorlo mantl\tram-!)e c.:omo lJIOr Imoidor ~10 processo Llt: Inultlolrcaçào Jus
Jeposltos a \1':lIa atra-..es do sistema Dancano. proporclonanao maJor ~omroie sbbre o
...rescunemo U~'ise J.gregauo

(d) \s operações com titulas publicos tederais apresentaram ~feito expanslorUsta
media de RS 3.1 bilhões no primeiro [nmestre. Elas refletiram basicamente o
resgate hquido de tltulos pubhcos no mercaao pnmano. "I,"n,ando um saldo
acumulado de RS 9.: bilhões nesse tnrnesue

ó Em março. a base monetaria atingiU RS 15.7 bdhõ~s no conceito
media dos saldos diários. com decrescimo de 9.3°'ó em relação ao saldo media de
RS 17.3 bilhões registrado em dezembro A media dos saldos diarios do papel-moeda
emitido. recuou de RS 9.: bilhões em dezembro para RS 8.1 bilhões em março e as
reservas bancarias carram de RS 8.1 bilhões para RS 7.6 bilhões (Quadro 51

7 A evolução da base monetaria no trimestre Janeiro-março renete
panlcularidade desse penodo. em que os agentes econõrrucos demandam menos moeda
relativamente ao mes de dezembro, A contração da base pelo terceiro més consecutivo
reflete ainda o movimento de reversào relativo a expansão monetana de dezembro. na
medida em que o resultado de janeiro ameia apresentava os eteitos da tone enussào.
principalmente nas duas ultimas semanas do ano.

111. A Base ampliada

8 Em termos de base ampliada. definida pelo \'oto n' 193 do
Conselho Monetario Nacional. de 30 II 94. o saldo medio do primeiro tnmestre de 1995
registrou RS 79.b bilhões (Quadro 4), com contração de IA', relativamente ao saldo de
RS 80.8 bilhões existente ao final de 1994 O Voto do Conselho ~lonetario :-iacional
n,) 10/95. de 21 :.95. estabeleceu a programaçlo monetaria para o pnmelro trimestre de

;'1~)5. prolélandu .l lth:ldl3 lhl5 ')Jldos lJlolnOS t.IJ l'J$e mon~lana IW ..onccJ[o Jmphado
c:ntre RS SI bliht1e~ ~ KS ~.)( I blihõe) no penouo

.} -\ base amOllada comoreenoe. Jlem da base monetana reslola {Ou
lradtclonail. us deposltos e t:ncalxes obngatonos t:m e~pecie não mduldos naquela. os
I\tulos puolicos lederals, tora do Ba.nco Céntrat e dS operações de tinanclamento com
lastro ntsses titulas ttetuaoas pdo Banco C~ntral O agregado apresenta crescimento ~e

houver compra de diVISas pelo Banco C~ntral. úeticit de caJxa do resouro Saclonaf e
operação de aSslstencla financeira do Banco C~ntral ao sistema bancano. ou seja. se o
resultado liqUido da soma dessas tres tontes de emissão da base monelana restnta for
~:<panstontSta. A base ampliada apresenta. lambem. \ alorização olaria t::m -.. Inude da
!ocldêncla ae Juros sobre alguns Instrumentos que a compõem. como os mujas tederals e
pane dos depositas compul~onos em especie

10 Dado o componamento contracionista das tontes pnmanas de
enussão manetana no tnmestre Janelro·março. o agregado ampliado apresentou redução.
neutralizando o Incremento decorrente da inCidênCia de Juros sobre os Ululas federaIS e
grande parte dos deposltos compulsónos. Em termos de compOSIção do agregado.
observa·sc uma taxa de contração de 1.8% para os mulas federais lde RS 47,S bilhões
para RS 4ó.b btlhõesl. tendo os depositos compulsonos apresentado um crescimento de
8.5% (de RS 15.6 bilhões para RS Ib.9 bilhões). comparados ao saldo de 31 de
dezembro de 1994 (Quadro 41

'D<posIlOS ESJl'CI'IIS Remunerodos.
:Fundos de Renda Fíxa • Cuno prazo
'Fundos de Aplic:IÇáO Flnance"2.

13 Apos o tone crescimento deVido ;:l tatores 'SdZUDalS ~m dezembro.
ú ~11 retomOU a traletona de remonetização de media e longo prazos E~sa trajelOna
esta diretamente asSociada .la creSCimentO naturai da economia. \ medida que a
.stabilidade de preços se consolida. as làrrulias e as .mpresas passam a adquirir mais
..:ontiança na. moeda. retcndo·a por mais tempo. ~ O!i meios de pagamento se
reacomodam em n1"eis compattveis com economias sem inrlação. As proJeções efetuadas
no ãmblto da programação monetaria para o primeiro mmestre do ano indicavam uma
tra,etona para os saldos medios de ~II no intervalo de RS :0.4 bilhões a
RS :IA bilhões. ~m smtoma. ponanto. com o componamento ora obsenado.

V. 05 agregados monetários mais amplos

14 Os haveres financetros no sentido mais amplo (~14) compreendem
a soma de ~11 mais tltulos publicos (tederais. estaduais e murucipaiSI em poder do
publico. mais os fundos de curtO prazo (FAF e FRF-CP). mais os depositos especiais
remunerados. mais os depositos de poupança e titulos privados. O ~14 PIISSOU de
RS 175.4 bilhões em dezembro para RS 188.b bilhões em março. com crescimento de
7.5%. Os dgregados intermediarios. ~12 e M3. registraram diminuição de.
respecuvamente. 000 e l.90~ em relação ao mês de aezembro (Quadro 7)

15. Com base no criterio "ajustado". o saldo de ~14 apresentou
aumento de 8.5". no tnmestre (Quadro 8) Esse criterio procura contabilizar dia a dia os
rendimentos efetivos e potenciais para contornar a distorção qu~ Q(~orre com os saldos
nominais dos ativos cujas remunerações somente são contabilizadas nas daw de
,"ncimento dllS aplicações. caso dos Depositos Especiais Remunerados IDERl. das
cademetllS de poupança e dos tltulos privados.

16 Em relação a composição de :V14. a panicipação dos agregados
IOtermediârios mostrou o seguinte componamentD' o ~11 teve sua pantcipaçio reduzida
de 13.1% trn tinal de dezembro para 9.3% em final de março~ o M2 e O ~13 tiveram suas
panlcipações em relação a M4 reduzidas de 41.5% e 07.5% para 36.3% e b 1.3%,
respectivamente Os mulos lêderais. estallum e municipaiS em poder do publico. que
totalizavam 11.1°'0 do ~14 em final de dezembro. decresceram para IS.~~'ÍI em março.
enquanto as cadernetas de poupança mantiveram-se em tomo de 25%,

FumJos l/e Inl'l!.\tlmenlO

I" \.0 mmestre. hou\e :Idlda ilqUloa Je recursos da ordem de
RS 1.5 bilhão 110 Jgregado dos pnnclpals tundas de lO\oesumemo -\.S ':J.demetas de
pouoança. por ~~u turno. lJ.mbem apresentaram captação liqUida negativa. Ja ordem de
RS IA bilhão. porem com cresclmeO[o de 4.4°0 no :loeu pammomo h4U1do

18 Os fundos de ,;ommodmlts acumularam salda hqulda de recurSOS
de RS 3.4 bilhões e os fundos de ações. somados os lradicionaJs aos de canelra livre.
acumularam perdas de RS :ó9 mIlhões no penodo Os ~Jndos de cummodmes,
apresentaram saQ.ues matores que depositas na mi110na dos dias UlelS do lnmestre. mas
permanecem ,om o maIOr pammõruo hqUluo do segmemo de fundos mutuos RS:' lo8
bilhões Os fundos de ações. retletindo o mau desempenho do mercado acionano no
penado. acusaram ao final de março perda de ~.s:.O% do patnmôruo IJquido regIstrado
em dezembro (RS 3.0 bllhõesl

19 As aplicações remuneradas de maior liquidez tiveram desempenho
positivo os fundos de renda lixa - cuno prazo captaram Iiquldamente RS :.8 bilhões e
obtiveram creSCimento patrimorual de ;9.4%. ao passo que os fAF acumularam
RS 488 mIlhões em novos recursos e 21.8% em patnmõnio liquido. Os fundos de renda
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4 Em confurmidade com o expresso no § 4' do artigo .I' da ~Iedida
Provisória n' 978. o Voto CMN n' 84/94. que deu origem il Resolução n' 2 082. de
30.6.94. dispôs sobre os limites de emissio e a torma de lastreamento da nova unidade
do Sistema Monetario Brasileiro. determinando que para eleito do cumprimento do.
limites de emi.sões autorizadas o volume de emissões realizadas sera apurado pela media
do. saldos diários da Base Monetaria.

3. A Exposição de Motivos n' 206. de 306.94. aprovada pelo Exmo. Sr.
Presidente da Republica fixou 05 criterios a serem adotados pelo Conselho Monetário
:-Iacional na regulamentação dos eventuais ajustes nos limites de emissiio necessarios
para atender circunstàncias excepcionaís.

l) PJ.Del-\lo~ua EmUldo ~ J. umdade 1J0 Sistema ~Ionetaflo :-"'aclOnai em
~lrculaçào. I::.[O~. os Rems ~lue estào fora do Banco Centrai do Brasil

RS milhões
Patri.ônio líquido

Iou Total dOI ativOl Captaçio líquida
(Fi.aI de Per'ocIo) acumulada no

Ativo Marco lo. Irimtstrel95
Cadernetas de Pouoanca 47.137 ·1.356
Fundos de Commocliries 21.788 ·3442
Fundos de Renda Fixa 10.980 ·<l'l8
FAF 4669 488
FRF Cuno prazo 8.677 2.765
Fundos de Acões (IJ 2.676 ·269
TolaI 95.9%71 -%.31%

fixa lradicionais acunwJamn perdas e encermam o lrimestre com caplaçio liquida
negativa de RS 998 milhões.

(1) Inclw Canerra livre

'iota. Explicativa. Rererenres :Ia Demonstr:llivo de Emissõe. do Real

o LJstro \ tonetano :: representado pur jJJn.:eja Jas ,weservas
imemacionlls. \ incuiadas ~m conta especial do Banco (entrai. obedecenao a pandade
.:amblal de CSS I.UO = RS 1.00. contorme esupula o ~ ;' do ArtIgo 3" da ~lcdida

Provlsoria n' 978. de 20 4 95.

" .... Enussão ~Ionetaria Autorizada esta estabelecida no Artigo 4' daquela
.\fP. que diz;

"Observado o disposlo nos artigos anteriores. o Banco Ceorral do Brasil
devera obedecer. no lOCante ~ emissôt:s de Real. o ~eguinte

li) limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de
13.33% (treze \'trgula trinta e tres por cento. para as emissões de REAL
sobre o saldo de 30 de setembro de 1994:'

(lI) limite de crescimento percentual nulo no quarto tnmestre de 1994
para as emissões de REAL no conceito ampliado.

(111) nos trimestres seguintes. obedecido o objetivo de assegurar a
eSlabilidade da moeda. a programação monotaria de que trata o art. o·
desta Medida Provisória e.timara 05 percentuais de alteração das emissôcs
de REAL em ambos os conceitos mencionados acíma.

o \s Reser\"as Hancanas d,xpressam 05 depositos compulsonos. e posslvcis
excessos. em especie sobre deposnos a "ista. mantidos pelo sistema bancano no Banco
Cemral

7 -\5 Operações com Titulos FederaIS relerem·se ao resultado liquido das
compras e vendas de tltulos publicas lederaís. bem como aos tinanciamentos tomados e
doados pelo Banco Centrai com lama em titulas de emissão do propno Banco Centrai
do Brasd e do Tesouro '\acionaJ. O conJunto dessas operações \ lsa o conrrole da
liquidez. a administração das taxas de .iuros no cuno prazo ~ amda a roiagem da dtvída
publica rederal

8 .-\5 Operações do Selar Externo relerem·se. princlpaimeore. as compras e
,endas de moeda estrangeira pelo Banco Central do Brasil. as quais resultam dos
movimentos de exponação. imponação. pagamentos e recebimentos de serviços. e das
entradas e satdas de recursos de origem financeira. isto e. das aplicações e dos resgates
dos investimentos de estrangeiros nos mercados tinancelrc e de capml1s. bem como dos
rendimeoros obridos nessas aplicações.

9. As Operações com Inslituiçõo! Financeiras englobam lodas as
movimentações de reservas monelarias entre o Banco Centrai e o sistema tinanceiro.
decorrentes do cumprimento de normas regulatorias estabelecidas pelo Conselho
Mónetario NacionJ1. taís como:

• encaixes em especie sobre depositos de poupança:
• encaixes em especie sobre fundos de investimento:
• assisrencia financeira de liquidez;
• recolhimentos compulsórios sobre deficiencias em aplicações de credito

rural: e.
• recolhimentos compulsorios sobre operações ativas.

:-lo mesmo Anigo 4·. em seu § :'. toi explicilado que o Conselho
Monetario Nacional para atender a situações extraordinarias. podera autonzar o Banco
Central do Brasil a exceder em ale 20% (vinte por cento) os 'Olores resultantes dos
percentuais previstos.

lO. As Operações do Tesouro :"acional rerletem os pagamentos e
recebimentos de recursos primarias do Tesouro. não incluindo. por conseguinte. as
operações com tItulas de emissão do Tesouro. Por dispositivo da Constiruiçio • Anigo
n' 164. ~ 3' • esses recursos devem estar depositados no Banco Central do Brasil.

Quadro 1

Demonstrativo d~ Emissões do Real
Em R$ bilhões

Banco Central do Brasil Jan·Mar/95

A • Lastro Monetário lB.60

B - Emissão Monetária Estimada até Março/95 18,60

c - Emissão Média Realizada 16,12

c.l· USOS
c.l.l Papel-moeda emitido
c.1.2 Reservas bancárias

16,12

8.41
7,71

c.2· FONTES
c.2.1 Papel·moeda emitido em 30.12.94
c.2.2 Reservas bancárias em 30.12.94
c.2.3 Operações com lílulos federais
c.2.4 Operações do selar externo
c.2.5 Operações com instituições financeiras
c:2.6 Operações do Tesouro Nacional

16.12
10.05
7,64
3,11

·1.17

-2,96

-0,54

cD::...-=--~Sa~Ido=.:de=-.:E::.:m~iss=ã0::.c(!::B~-~CL) '- 2.4~
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Quadro 2

BASE MONETÁRIA E FATORES CONDICIONANTES

R$MiIIloes
i:iãid~
em
30.1294
~'-rn85

10046
7639___0_. _

Banco Gantral do Brasil

M_d~s_~';~51De 1.1.95 a De 1.1.95 a De 1.1.95 a
31.3.95 24:295 _. ~;Q!.1§._ ~

Base Monetaria 16121 16385 16863
Papel-Moeda Emitido 8415 8598 8699
Reservas Bancárias 7706 7787 .!! 1~ .

Fatores Condicionantes da Base Monetária (Média Acum.)
De 1.1.95 a De 1.1.95a De 1.1.95ã
31.3.95 24.2.95 31.195. _- ---- ~ _ .

Tesouro Nacional -541 -803 -854
Operações com TItulas Federais 3112 2408 2644
Operações do setar Externo -1 171 -120 -79
Depósitos dos DEAlAEA 144 92 51
Assistência Financeira de Liquidez -2DDO -2089 -2137
Aplicação da Reserva Monetária -1 -1 -1
Depósitos dos FRF-Curto Prazo -376 -272 -133
Depósitos de Instituições Financeiras -551 -357 -231
Depósitos dos FAF -256 -198 ·101
Outras Contas 76 41 20
Total -1564 -1299 -821

Ernissáo Média -1564 -1299 -821
Papel-Moeda Emitido -1631 -1448 -1347
Reservas Bancárias 67 148 526

Quadro 3

FATORES CONDICIONANTES DA BASE MONETÁRIA
uEDIA DOS FLUXOS ACUMULADOS NOS DIAS úTEIS DO MES

Banco eGotral do Brasil RS nlllhol:'l' 1{

Tesouro Operações Opefaçoes Operaç09s Vallaçao
Periado NaciOnal cmlt.l\os doSelor como Mediada

publicas Externo Slslenlll Base
FecUlral!il Fmancelro MUrl~làna

1993J8n 42 ·913 594 ·724 ·1001
Fov 940 -486 308 ·591 172
Mar 176 266 536 ·637 144
Abr 153 81 158 ·202 190
101.. -473 ·291 1207 ·294 149
Jun 3D6 ·93 678 ·579 312
Jul 851 ·856 951 ·372 575

Ago 733 ·725 679 ·470 217
SOl 356 10ID 122 ·1170 32D
O.. 719 ·962 1208 ·424 541
Nov 478 ·1 D2D 1456 ·592 322
Dez 497 281 1684 ·1078 1365

1994 Jan 537 ·2245 1812 ·bOa ,u,
F.v 379 ·912 1616 -728 355
Mar -356 -402 1497 ·676 53
Abr ·275 ·1lOO 1727 ·435 208

Mar '1273 24 1957 ·640 67
Jun -1329 519 1612 ·612 190
Jul ·1109 5185 139 696 3319

Ago ·1238 2652 13 ·69 1538
Se< ·1433 3678 9 ·634 t 819
Oul ·1645 814 3:J7 5.0 47
Nov ·1871 3423 50 591 1011
Dez ·1161 5964 ·936 162 4009

1995Jan ·654 2644 ·79 ·2531 ,821
F.v ·578 312 ·42 ·629 ·936
Mar ·685 2D36 ·2613 1160 ·160

11 Valor.. anttMior.. a JUI/94 conveltidos pela URV do dia.
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Ouadlo4

BASE MONETÁRIA AMPLIADA H~'",lIllJt:~

P«iodo a ... DepO$lIOS TiMos Titulo,," -----Tc.Cdl--'-v~;
Monalj,n. compulsóriOS cloBCa d~ T~souro

emesptic.. NacIOnal
1/ 21 i!!.__._________

~.

Jun· 94 4/ 3117 7362 20839 38tl:J!J 69913

Jul·94 6495 81<>3 17080 31149 69411 1 Ú~~..

Ago-94 9070 10037 17173 37168 73467 5,74~.

SeI· 94 11233 11183 15947 35673 74236 1.0~~..

NulmnesUe a 937 9624 16142 3b9:J2 'l243~ J.ul~..

Sol· 94 4' 12769 11673 16126 36~·Hj 7/...,7

Oul·94 12835 116/9 16019 3/I:JtI llfJ!Jl 4.b~""

Nov·94 14010 13001 16056 35968 79035 173""
Doz·94 17265 14894 12937 34690 79765 0,9b"..

Nultlme~r. 14818 13272 1-4919 3~tua ll:JI,Hi/ 1 1-1 .~

Del- 94 41 17685 15579 12163 3::l:J2U 80 I~b

Joo·95 16863 "963 6943 ~bL~6 163!f!J 1.11....

Fav·95 15801 16950 9266 38266 80262 2,41'!.

MIIf-95 15681 J7756 6644 40288 80349 0.1l!>'"

~~. _____'_6!~_.. lbB99 B 196 _ :!!!~~! .~___.TI~!..__.. .!:!!'::

1/ SakIos comgidos.
2J ExclUlLBCE • 6/lC[ui operaçoes dlII hoancllMTleOlo pof 1th IHlrNdlis por .... lltulo
31 Títukltõ avaliados pala CUfV. do ~I.
41 S~dflflrl. ~ mi!i.
5/ V...~óesmlWlUts cakaadas sobre a mecha do fIli••nt~1Ot', vauaçÓ8s no lrlmeSlr. clI1cuhuJits sobrlll o s.akIo do lLnaI do ItlmliSluiI anhmOf

Quadro 5

BASE MONETÁRIA E MEIOS DE PAGAMENTO (M1)
COMPONENTES

MÉDIA DOS SALDOS DOS DIAS uTEIS

Quarta-feira 7 12207

Banco Cenlral do Brasil
Periodo Papel-Moeda Reselvas Papel-Moeda em Depósitos à

Emitido Bancárias Poder do Público Vista
1 2 4

1994Jul 4083 2412 6495 3571 6635
Ago 5107 3963 9070 4420 7n9
SeI 5939 5294 11233 5169 9490

Jul-Set 5045 3892 8937 4364 7944
Out 6505 6330 12835 5560 10705
Nov 6916 7094 14010 5817 11004
Dez 9170 8095 17265 7793 13082

Out·Dez 7601 7217 14818 6449 11 660

1995Jan 8699 8165 16863 7228 12288
Fev 8475 7326 15801 7060 11856
Mar 8096 7565 15661 6811 11272

Jan-Mar 8415 7706 16121 7028 11794

t:JlANUJUUAUfWJ2AW(Jl

10<!06
12199
14658
12307
16265
16821
2087·'
18110
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Quadro 6

BASE MONETÁRIA E MEIOS DE PAGAMENTO· VARIAÇóES PERCENTUAIS

BASE MONETARIA
Pa""J·Moeda Reservas Bancárias Base Monelár;a

Ano Final de oedado Mensal Acumulado Me,",aI Acumulado Mensal Acumulado
1994 julho 106.7% 106.7'* 215,7% 215,7'* 137,3% 137,3\'

ugoslo 9,1% 125,5" 51,7% 376,6'* 25,0% 196,5~

setembro 24,1% 179,8'l< 50,1% 618,7 35.8% 302.8' '
outubro 0,4% 180,9 2,9% 639,4" 1.6% 309.4
novembro 11,9% 214.2 ' 7,7% 562,8" 2,0% 317.5'3<
dezembro 39,9% 339.6 25,7% 758,3'* 33,4% 451.0'l<

1995 janeuo '20,6% 246,2" 14,9% 686,5" ·5.4% 427.11'
fevereiro 17,2% 308,2" '26,0% 629,6" ·5,5% 398,3"
marco -15,6% 243,7'1' 19,0% 7685'* 1,5% 390.8 '

Ano Médias Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado
1994 julho 62,7% 62,7 , 134,4% 134,4" 63,6% 63,6"

agosto 25,1% 103,5; 64,3% 265,1'" 39.6% 156,4'*
~etemblo 16,3% 136,7" 33,6% 414.5'* 23.8% 217.5"
Média IIItTimllllIim 105,3% 308,0% 162,0%
outubro 9,5% 159,3 19,6% 515,2'* 14.3% 262,8r
novHmbro 6,3% 175,6 12.1% 569,4'X 9.2% 296,0'*
dezembro 32,6% 265,5* 14,1% 686,7'X 23.2% 386.0'*
Mâdia IV trimlllllrím 50,7% 65,4% 65.6%

1995 janeiro ·5,1% 246,7' 0,9% 693.4'3< '2,3% 316.6~

fevereiro 2,6% 237,6 10,3% 611.9'X ·6.3% 316.6'*
março ·4,5% 222,71' 3.3% 635,2'1< 09% 342,7"'
Média Ilrim95/IV trlm94 10,7% 6,6% 6.6%

MEIOS DE PAGAMENTO IM1)
PMPP IlJeDósitos à vista M1

Ano Final de oeliado Mensal Acumulado MeI11lal Acumulado Mensal Acumulado

1994 julho 84,1% 84,1" 27,9% 27,9" 43,1% 43.1~

agosto 17,1% 115,6" 22,7% 56.9'X 20,7% 72.8'*
setembro 25,6% 170,8" 21,4% 9O,5'X 228% 112.2 '
outubro ·2,3% 164,6 9,8% 109,l'X 5.6% 124,1"'
novtlmbro 13,0% 199,H 3,5% 116,3'X 6.5% 138.7 '

dezembro 42,8% 327,0. 22,7% 165,4~ 29.5% 209,a
1995 janeiro -24,0% 224.3; 16,6% 121,4~ 19,4% 149,2

fevereiro 19,9% 288,9°' 1,6% 124,6'X 6,0% 169,2
morco -13,4% 236,6' '12,4% 96,9~ 12.8% 134.7°'

Ano Médí85 Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado

1994 julho 66,3% 66.3 ' 73,5% 73,5~ 70.9% 70,9
agosto 23,6% 105,9 17,2% 103,4'X 19,5% 104,3
setembro 16,9% 140,7 22,0% 148,1'X 20.2% 145.4 '
Média 111 trimllllIim 109,9% 1134% 112,2%
outubro 7,6% 159,0 12,8% 179,9 11,0% 172.4
novembro 4,6% 170,9'X 2,6% 167,7~ 3.4% 161,7"
dezembro 34,0% 263,0'X 16,9% 242,O~ 24,1% 249,5~

Média IV lIim/llllrim 47,8% 46,6% 47,1%
1995 janeiro -7,3% 236,6~ ·6,1% 221,3~ -6,5% 226.8Q

'

feveroiro 2,3% 226,8'* -3,5% 210,O~ ·3,1% 216,8"
marco ·3,5% 217,3'* ·4,9% 194,7~ ·4,4% 202 6~

Média Ilrim95/IV lIim94 9,0% 1.1% 3,9%

Quadro 7

HAVERES FINANCEIROS

&rico CantfiJI do Btd!J11 Il,MiI}tll,,·. "

F.... FAf. """"'100 TlIFMi TttEsl/Mun Deposltos Tlluk..:.·· •

do "I FAF·CtJrto elpecad ornP_ ornP_ M2 do M3 1'1Ivodos M'
Poriodo "'"'0 - do..-o do Público Puup<.lfiÇa

21 51 31 31 5/ .~ __ :L2... ..•____.

'903-""" 6202 10177 5807 200493 9961 52641 20300 72941 :J5b:-t1 1~~1

Jun 6119 6633 3gn 20737 1004!M 49S59 21357 71316 37119 108435
SeI 5667 7818 3427 22962 11271 51134 21878 73012 39016 11.2026

Iloz 7110 7812 3064 •• 3J9 H761 57106 2:)867 829/2 413.-::2 124294

HiliH·Jun" 6066 r <63 2929 292J~ 14552 60~4 21115 B/&J9 4U ti rtl' 1';tHlli

Fov' 6704 7795 2""< 30025 14749 62196 28371 90569 40541 131110..... 51102 7505 2780 263<. 15029 57519 27602 85121 41816 126937..... 5935 7462 2700 26756 16004 60876 27357 86a3 4.!3~2 130585..... 6<26 7076 2665 2liI112 16493 61712 28287 90059 44121 134160
Jun' 14M 79301 2575 32660 14861 65517 29593 95109 4155' 13ô~li1

JuI' 1DflB7 6026 3621 32155 15393 7D093 40 JJ3 110~O5 41798 1S200,;
logo' 12002 6_ 3778 31446 15028 71623 41151 112774 45468 158242

So'· 158404 B870 3684 31448 10036 69682 41173 111055 47700 1557131
Out' 16735 9139 3 ... 32297 9011 10574 42053 112927 52&24 165b51
No,' 17825 9116 3551 31585 .... 10127 42892 113619 56549 17016&
Do,' 23011 51446 33<5 29_ 7"'0 72846 44945 117791 57654 115445

1995.bn· 16606 12555 3225 29557 45". bbtlOl 45b04 114405 LII.J.I ltl..!IJl

'ov' rol00 13304 3176 30645 4700 72125 46145 118210 MbSO 188120..... 17523 13538 3018 30125 3656 68463 47137 115600 72985 ._ 15B585
• ·o.doaProvisOtiol
11 . Vôlioln conVOl1ldos poL1 URV do fInal de p&fioclo

'21. Excluldc~:a\ll&ta.
3/. &clui Iilulos porWncenfos a carlmr4 das lnstlWrçoo~flll&flClIJims. 005 fAF. do$ FRF Curta Prazo

41· inclui~ aPrazo. LÃas de Cimblo. LeVasHIpO~. axcm AqIJ4tIesem poder dos fAF (: 00"
FAF Curto Prazo.

51· o.va&or.. MIMarem ao5s~n~ no U1l1modia llllldo mil, con&ldllJrando·.. que e&SDS ~llÇoos
Mo comgidM lIf** uma vez por mil; na deb. de aníverUno (dep6MoJrenovaçio). o. dap6tl1oa 8spec1101S

f8ft'IUJI6rllCloe; Uo &&uaIiudoe no 10 dia u.i do mia,~ De~ privado.. OI depoMoedti~.
ao longo do rnh, com gr.ooe conctN'IVaçiono dia 1", no caGOdap0upwiÇ8

Junho de 1995
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Quadro 8

HAVERES FINANCEIROS· SÉRIE NORMAL
R$M,Jluk. ,

fiõãl ==--=r:)JO, • ueposcos ,.POdem ilt.6ttJMun õepoSrios l.iulÔS - fldfidÇáu
do 1.11 FRF·Curto EspecIais Poder do em Poder do 1.12 do 1.13 Pnvados 41 1.14 (",)
PlHlOOO PUlZo21 Romunor Pub41co3/ PuI,}lIC03! POl!E~.

1994·Jun 7466 7934 2575 32600 14861 65517 29593 9>109 415b2 13b6bl
Jul 10687 8026 3821 32165 15393 70093 40113 110205 41798 152003 11.·"

Ago 12902 8469 3778 31446 15028 71623 41151 112774 45468 156242 410
Sol 1584" 8870 3684 31448 10036 69882 41173 111055 47706 158760 0.33
o... 16735 9138 3642 32287 9071 70874 42053 112921 52924 165851 44/

Noy' 17825 9116 3551 31585 8649 70721 42892 113619 56549 17016t! 260
Doz' 23081 9446 3345 29935 7040 72646 44945 117791 57654 17ó445 310

1995·Joo- 18808 12555 3225 29tH)7 4556 68801 045604 114 40b 61 i'3ú ltl~ lJ4 J UI
Fov' 20100 13304 3176 30845 4700 72125 46145 118270 69850 188120 329
1.1.,' 17523 13538 30t8 30728 3656 68463 47131 115600 rg98~ ____ 168 5~~ º?~

Quarta-feira 7 12209

1500S7
151668 1{,'
156031 288
155111:\ 055
162875 496
168 265 331
173728 325

lIiU~:.1 J ,.~

187281 390
J88560 Q68

RSMj/lhJe-.. "
... Validç.8u

M4 ('o)

66231
69351
73009

114 UH
117 937
'1 5551

4tl241
45793
~040

68113
72143
68511

.. 556
4700
3656

29b:J1
30845
30728

3198
3194
3066

12555
13304
13538

1995'Jan- 18 ooa
Ffi- 20 100
MIIf- 17 523

~iã&í Prõ\;tSoJK*.
11· Valores antartol" a JuU94 ConVllrtidc» ptKlI URV da 30 06 94
21 . Exck.N dlpOGrtos à vtSla.
31 . Exclut tilukts pel1WK:enlft as cart&iras das InslrtUlçaes Fmancelras;, dos FAF 8 dos FRF·Curto Prdto
4, . InclUi DepóSitos. Prazo, l8lras d. Câmbto • letfas HIPOlec.fiaS, 8J(cllloaq~ wn pod8f dos FAF. dCl:. f- RF -Curto Prazo 8

dfls curt8was das In!itluiçôliIS Flllat'lCQUas
I llANC:;(MAllII~WCI

HAVERES FINANCEIROS· SÉRIE AJUSTADA (Pouplnçl, DER. Títulos Privados)

1'HiOí "FKF. õõjiõõioo iitlíid.•m liibMJtn d.po!>dDS-'--'" -'"~iulOs
do 1.11 FRF·Cul1o EIlf*:Wa Podar do em Poder do 1.12 d. 1.13 PrIVados"!
Pallodo Prazo 21 Remu.,., Públ«:o3f PublK:031 P2!!2!.~d,_.

1994-Jun 7466 7934 3612 32600 14861 66553 35359 101912 48145
Jul 10687 8026 3860 32165 15393 70131 41102 111233 40435

AlJO 129fl2 8469 3834 31"'''6 15028 7f b79 "20.33 113 712 -42319
Sol 15844 8870 3614 31448 10036 69872 41309 111182 439~7

Ou! 16735 9138 3633 32287 9071 70865 42077 112942 49933
Nov' 17825 9116 3600 31585 8649 10776 42961 113737 54528
Doz' 23081 9446 3328 29935 7040 72829 44365 117194 56533

Gráfico 1

Haveres Financeiros
Série Ajustada
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Gráfico 2

Haveres Financeiros
Série Ajustada

Junho de 1995
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Gráfico 3

Haveres Financeiros - Série Ajustada
Taxas Mensais de Crescimento
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Gráfico 4

Haveres Financeiros - Série Ajustada
Taxas Acumuladas de Crescimento
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Gráfico 5

BASE MONETÁRIA
Média acumulada no trimestre

Banco Central do Brasil
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Gráfico 6

MEIOS DE PAGAMENTO
Média acumulada no trimestre

Banco Central do Brasil
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Gráfico 7

Base Monetária e M1
Variação dos Saldos
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Gráfico 8

Base Monetária e M1
Variação da Média dos Saldos Diários
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Aviso n° Só 8 - sUPme. Civil.

Em. de ~aio

GrI-Bretanl1a e Irlanda do Nonc. como dnico Chefe de a.wlo 1alino-lIDCricano convidado pelo
Governo britlnico. das cerimônias oficiais de comcmOllÇlo do Cinqllcnrenmo do Término da

de 1995. Seguoda Guerra Mundial ("VE Day" - dia em que a luta fmdou na Europa).

Senhor Primeiro SecreWio.

Encaminho a essa Secreuiria Mensagem do ExcclentíBsimo Senhor Presidente da
Rcptlbliea, acompanhada de Exposiçio de MotivOl do Senhor MiniJtro de EsUlllo da Fazenda,

referente ao demonstrativo das emissõcJ do Real relativo ao trimcsae janeiro/março de 1995. as
razOes delas detenninanlCS e a posiçio das reservas internacionais a elas vinculadas.

AtelICiosamcnte.
Aviso n° 876

Brasllia. 4 de maio

• SUPARlC. Civil.

de 1995.

~ --;:::
'----'---C'\...:--- '-,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Cbcfe da Casa Civil
da Presid&lcia da República

Senhor Primeiro Sccrclúio.

Bmai.. de maio de 1995.

A Sua Exccl!ncia o Senhor
Dcpulado wn.sON CAMPOS
~ SecreWio da Clmara dOi Dcpul3do&
BRASUJA·QF.

MENSAGEM N9
(DO PODER

495, DE 1995

EXECUTIVO)

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excclcntlssimo Senhor

Presidente da Repdblica comunica que .. aUJCnwá do PaIs no pcrlodo de 5 a 8 de maio do

commte. para panicipar. na cidade de Londrcs. no Reino Unido da Grl-BreUlllha e Irlanda do

Norte. como tlnico Chele de EslJldo latino-americano convidado pelo Governo britlnico. das

cerimônias oficiais de comemoraçllo do Cinqocntenirio do T6nnino da Segunda Guerra Mundial

("VE Day" - dia em que a luta findou na Europa).

Comunica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
que ~e ausentará do País no período de 5 a 8 de maio do
corrente, para participar, na cidade de Londres, das ce
rimônias de comemoracão do Cinquentenário do Término dã
Segunda Guerra Mundial.

'( PUBLIQUE-SE. )

Senhores Membros da Clmara dos Dcputadoo.

Dirijo-me a Vossas Exccltncias para infonnt-Ios de que me ausentarei do País no

pcrlodo de 5 a 8 de maio do eomnte. para paniCipar. na cidade de Londrca. no Reino Unido da

C:::-c=;::
CLOVISDEBA~O

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidc!ncia da República

A Sua Exeelencia o Senhor
Dcpulado WILSON CAMPOS
PrlmcilO SccrcWio da Clmara dos DcpulJldos
BRASILIA·DF.
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SoIlclIo I VOIIU Bxl:eJenciu I retirada do Projeto de Lei ~ 3.201, de 1992, que
"DIJplle lObrc llpOIelItadorll espcçiaJ de que traia O aniJO 57 da Lei ~ 8.213, de 24 de julho de
1991", envlldolClmmdosDepulldoscom lMen5a&em~Sl3, de 1992, .

MENSAGE}1N,9, ,5,30", pE 1,9.,95

(DO PODER EXECUTIVO)

solicita a retirada do Projeto de Lei n9 3.201, de
1992, que 'Dispõe sobre a aposentadoria especial de
que trata o artigo 57 da Lei n9 8.213, de 24 de j~ .
lho de 1991".

(SUBMETA-SE AO PLENARIO. (ART. 104, parágrafo pri
meiro do Regimento Interno da Câmara dos Deputados)

Senhorca Membrol do Conpeuo Nlcional,

BJUIIia, 16 de ..aio

Avi", n" 910 • SUPARlC, Civil.

!lenhor Primeiro Secretirio,

de 1995.

de 1995.

INDICAÇÃO N9 126, DE 1995

(DO SR. EDISON ANDRINO)

Sugere ao poder Judiciário a criação do Tribunal Regi~

nal Federal da 6~ Região, com sede em Florianópolis e
jurisdição sobre o Estado de Santa Catarina, e o Trib~

nal Regional Federal da 7~ Região, com sede em Curit!
ba e jurisdição sobre o Estado do Paraná.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Nos ter.os do Art. 11', Inciso I e par'grafo IR do R!
gi.ento Interno da Ca.ara dos Deputados, sugiro ao egr~gio SU
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ - enviar a esta Casa Legislat!
-projeto de lei criando os Tribunais Regionais federais da 6a e
7a. Regilo, co. sede e. florian6polis e Curitiba, respectiva.err
te, confor.e inclusas .inutas e justificativas, porque e.bora a
reconhecida coapetencia e dedicaçlo dos .agistrados que ca.pDe.
o Tribunal Regional federal da .a. Regilo e. Porto Alegre, pela
pr6pria condiçlo hu.ana, e. hip6tese algu.a poderio atender pl!
na.ente l enor.e de.anda por prestaçl~ jurisdicional nos Esta
dos do Rio Grande do Sul, Santa ~atarina e Paran'.

Brasilia, O.> de

PROJETO DE LEI NR , DE 1.995
(do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

·CRIA OS TRIBUNAIS REGIONAIS fEDERAIS
DA 6a. E 7a. REGIDES E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS·

Encaminho I e.... Secretaril MenSllscm na qual o Excclcntr..imo !lenhor Presidente

da Repllblica wlicila I rclirada do Projeto de Lei n" 3.201, de 1992, que "Dispõe sobre I

a~ntadoril especial de que lratl o anigo 57 da Lei n· 8.213, de 24 de julho de 1991", enviado a

essa C... com a Mensagem n· 583, de 1992.

Atenciosamente,

~~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Emado Chefe da C... Civil

da Prcsidl!ncia da Repdblicl

A Sua Exccl~nl'il o !lenhor
Depulado WILSON CAMPOS
Primeiro Secrell\rio da Clmllõl dos Deputados
BRASlw.QF,

O CONGRESSO NACIONAL decrete

Art. IR _ fica. criados o Tribunal Regional federal da _6a. Re-
gilo, co. sede na cidade de florianópolis e jurisd1çlo

sobre o Estado de Santa Catarina, e o Tribunal Regional federal,
da 7a. Regilo, co. sede na cidade de Curitiba e jurisdiçlo sobre
o Estado do Paran'.

Par'grafo Onico - Aplica.-se aos Tribunais Regionais federais da
6a. e da 7a. RegiDes, no que couber, as dispo

siçDes da Lei nR 7.727, de 9 de janeiro de 1.989.

Art. 2R - Os Tribunais Regionais federais criados por esta Lei
terlo co.posiçlo inicial de 14 (quatroze) juízes e se

rio instalados pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
no prazo de seis (6) .eses, a contar da publicaçlo desta Lei.

Par'grafo Onico - Instalados os Tribunais Regionais federais da 
6a. e da 7a. RegiDes, a eles serlo re~etidos .os processos penderr
tes de decislo originados, respectiva.ente, nos Estados de Santa
Catarina e paran', passando o Tribunal Regional federal da 4a. 
Regilo a ter jurisdiçlo, exclusiva.ente, sobre o Estado do Rio 
Grande do Sul.

Art. 'R _ ficaa criados 1. (quatorze) cargos de Juiz do Tribunal
Regional federal da 6a. Regilo e 14 (quatorze) cargos 

de Juiz do Tribunal Regional federal da 7a. Regilo.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6' REGIÃO

Quadro Permanente de Pessoal - Provimento Efetivo e Em Cornlssio

S 18 - os recursos necess'rios • execuçlo do disposto neste Ar
tigo decorrerlo de cancela.ento parcial de dotaçDes co~

signadas no Orça..nto Geral da Unilo.

S 28 - instalados os Tribunais Regionais Federais, a eles fica
transferido o poder de disposiçlo do cr'dito previsto 

neste artigo.

Art. 68 - Esta Lei entra ea vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 78 - Revogaa-se as disposiçDes .. contr'rio.

G1tUPOS CATEGORIAS I CARGOS CODIGOS N'DECARGOS

DireçIoe Diretor-Gml TRF-DAS-10J.6 1
ANaIoramento Diretor de Sec:retaria TRF-DAS-10J.5 5
Superiores Diretor de Subsecretaria TRF-DAS-IOU' 16
(TRF-DAS-IOO) Diretor de Divido TRF-DAS-IOI.3 46

Chefe de Gabinete TRF-DAS-IOU 17
AIICSIOf de Juiz TRF-DAS-102.5 15
AsHssor Judiciírio TRF-DAS-102.4 10

AIívícIades de Técnico Judiciário TRF-AJ-021 112
Apoio Judiciírio Taquígrafo Judiciário TRF-AJ-023 15
(TRF-AJ-020) Oficial de Justiça Avaliador TRF-AJ-027 3

Auxiliar Judiciário TRF-AJ-022 240
Atendeme Judiciário TRF-AJ-024 98
Apnte de Sei, Judiciária TRF-AJ-025 44

Ouuu AIividade5 Módico '1'IlF-NS-901 3
de NíwI Superior Enfermeiro TRF-N5-904 I
(TRF-NS-900) Plio:óIollo TRF-NS-907 1

Odontólogo TRF-NS-909 2
Engenheiro TRF-NS-916 1
Arquiteto TRF-NS-917 I
Administrador TRF-NS-923 4
Contador TRF-NS-924 3
Estatistico TRF-NS-926 I
Assistente Social TRF-NS-930 1
Bibliotecário TRF-NS-932 5

Procasamento Analista de Sistemas TRF-PRo-l60 I 5
deDados Programador TRF-PRO-I602 4
(TRF-PRo-l600) Operador TRF-PRo-l603 6

Digitador TRF-PRo-l604 8

2
6
2

2
52
2·
6
6
5

de 199 )

TRF-ART-702
TRF-ART-703
TRF-ART-704

TRF·NM-IOOI
TRF·NM-IOO6
TRF·NM-1014
TRF·NM-1027
TRF·NM-I042
TRF·NM-I044

ANEXO 11

.de de(Art. 4' da Lei n'

JUS T I F I C A T I V A

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 7' REGIÃO

Quadro Permanente de Pessoal - Provimento Efetivo e Em Comissio

Ouuu Atividades Auxiliar de Enfermagem
de Nível Médio Auxiliar Op. Serv. Diversos
(TRF-NM-IOOO) Desenhista

A&ente de Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade
Telefonista

ArtCSlJlllO Artífice de Mccinica
(TRF-ART-700) Artifice de Eletric. e Com.

Artifice de Carp. e Marc

GRUPOS CATEGORIAS I CARGOS CODIGOS N'DECARGOS
DireçIoe Diretor-Geral TRF-DA5-10J.6 1
~ramento Diretor de Secretaria TRF-DAS-10J.5 5
Superiores Diretor de Subsecretaria TRF-DAS-IOU 16
(TRF-DAS-IOO) Diretor de Divido TRF-DAS-IOI.3 46

Chefe de Gabinete TRF·DAS-10J.4 17
Assessor de Juiz TRF-DAS-102.5 15
Assessor Judiciário TRF-DAS-102.4 10

AIívícIades de Técnico Judiciário TRF-AJ-021 112
Apoio Judiciário Taquígrafo Judiciário TRF-AJ-023 15
(TRF-AJ-020) Oficial de JuSl4a Avaliador TRF-AJ-027 3

Auxiliar Judiciário TRF-AJ-022 240
Atendeme Jt:diciirio TRF-AJ-024 98
Apnte de Seg. Judiciária TRF-AJ-025 44

Ouuu Atividades Médic" ":"R.>:-NS-901 3
de Nível Superior Enfenneiro TRF-NS-904 I
(TRF.NS-900) Psicólogo TRF·N5-907 1

Odontálogo TRF-NS·909 2
Engenheiro TRF-NS-916 1
Arquiteto TRF-NS-917 1
Administrador TRF-NS-923 4
Com&dor TRF-NS-924' 3
EstalÍstico TRF-NS-926 1
Assistente Social TRF-NS-930 1
Bibliotecário TRF-NS-932 5

Processamento Analista de Sistemas TRF-PRo-l601 5
deDados Programador TRF-PRo-l602 4
(TRF-PRo-l600) Operador TRF-PRo-l603 6

Digitador TRF-PRo-l604 8
Outras Atividades Auxiliar de Enfermagem TRF-NM-IOOI 2
de Nivel Médio Auxiliar Op. Servo Diversos TRF-NM-IOO6 52
(TRF-NM-IOOO) Desenhista TRF-NM-1014 2

Agente de Telec. e Eletric TRF-NM-1027 6
Técnico de Comabilidade TRF-NM-I042 6
Telefonista TRF-NM-I044 5

Artesanato Artifice de Mecânica TRF·ART-702 2
(TRF-ART-700) Artífice de Eletric e Com TRF-ART-703 6

Artifice de Carp. e Marc TRF-ART-704 2

O Tribunal Regional Federal da 4a. Regilo, coa sede
.a Porto Alegre, Jurisdiciona os Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paran' •. I.pDe-se seu des.e.bra.ento, .ediante
a criaçlo dos tribunais sediados e. Florian6polis e Curitiba.

Inobstante o trabalho, sacrificio e coapetencia dos
juizes rederais que coapDe. o Tribunal Regional federal co. s~

de na cidade de Porto Alegre e que, ali's, estio. beira da
e.austlo, a prestaçlo jurisdicional vea sendo parcialaene pre!
tada, co. elevado atraso. Jornais da regilo sul do Pais ~ivul

gara., .. 0.-11-1.994; declaraçDes do Presidente daquela Corte
co. as seguintes infor~açDes:

- de abril de 1.989 a outubro de 1.994 a TRf recebeu do
extinto TrAbunal Federal de Recursos e das Varas Fed~

rais e Estaduais do Paran', de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul 197.902 processas;

de 199 )
ANEXai

.de de

Bras11ia ,

(Art. 4' da Lei n'

Par'grafo dnico - Os cargos de que trata este Artigo serlo provi
dos por no.eaçlo pelo Presidente da República,

aediante indicaçlo e. lista triplice, organizada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, podendo desta constar juizes federais de --
~alquer regilo. :JV

Art. 48 - Fica. criados, na for.a dos anexos desta Lei, os -
quadros de pessoal das Secretarias dos Tribunais Re

gionais Federais da 6a. e da 7a. RegiGas, cujos cargos serlo
providos nos ter.os da legislaçlo ea vigor.

Par'grafo Onico - Nlo poderio ser designados, a qualquer tit~

lo, para os cargos .. co.isslo previstos ne!
te Artigo, c6njuge, co~anheiro(a) ou parentes consang8!neos 
ou afins, e. linha reta ou colateral, at' o terceiro grau, de
Magistrados aa atividade ou aposentados h' .enos de cinco (5)
anos, exceto se a~itidos no Quadro Per.anente de Pessoal .e
diante concurso público.

Art. 58 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Superior
Tribúnal de Justiça cr'dito especial de R$

), para atender .s despesas iniciais
de instalaçlo, organizaçlo e funciona.ento dos Tribunais Regio
nais Federais ora criados.
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- no .es.o periodo, as baixas definitivas alcançaras
116.309 feitos, restando 81.593 procesos pendentes;

- nos dez pri.eiros .eses de 1.99., à TRF recebeu
.2.693 e os julgados alcançara. 30.791, representa~

do u.a .~dia de 3.000 julgasentos por juiz/ano.

Nessa cos a chegada de novos Juizes ao TRF, cuja co~

posiçlo foi alterada para 23 (vinte e três) juizes peL>Lei ng
"8.91., de 12 de julho de 1.99., .antidas as .es.as proporçOes
de trabalho, os processos pendentes levaria, pelo .enos, .ais
dois anos para sere. apreciados. Contudo, se for considerado 
que o TRF da .a. Regilo recebe cerca de ••000 a ••500 proces
sos por .ês, pode-se afirsar que este nlo tes condiçOes husa
nas para julgar os processos que lhe estio sendo resetidos, 
adiando a distribuiçlo da Justiça, causando prejuizos 's par
tes e ao erério p~blico, notadaMente da Fazenda Nacional,
DNER, CEF, INSS, etc. Por tudo iesto, torna-se indispensável
a criaçlo dos Tribunais cos jurisdiçlo sobre os Estados de sa~

ta Catarina e Paraná que, para COMeço de suas atividades, rec~

beraçlo cerca de 20.000 a 25.000 processos cada UM.
Brasilla,

Brasilia, 3 de maio de 1.995

Senhor Presidente

Cumprimentando-o, com a devida vênia e nos
termos do Art. 113. Inciso I e Parágrafo 19 do Regimento 
Interno desta CAmQra dos Oeputados. submet~ à superior
apreciaçlo de Vossa Excelência a INOICAÇAO E SEUS ANEXOS,
apensa, atrav~s da qual " ••• ~ sugerida ao Poder Judiciário
a criaçlo do Tribunal Regional Federal da 6a. Regilo. com 
sede em Florianópolis e jurisdiçlo sobre o Estado de Santa
Catarina, e o Tribunal Regional Federal da 7a. Regilo. com
sede em Curitiba e jurisdiçllo sobre o Estado do Paraná ......

Termos em que,

Pede Deferimento

~:------?~NO

EXMO. SR.
DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES
PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS
BRASILIA-OF

Constituiç1o Federal. venho propor que o Ministerio da Educação e do Desporto envie. i

Clmara dos Deputados. projeto de lei para a transformação da Escola Agrícola da
CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. em Escola Agrotécnica

Federal de AriquemesiRO

JUSTIFICAÇÃO

iDt..,-ando a região amazônica. o Estado de Rondônia compreende

uma irea de 238.512.8 km' com uma população aproximada de 1.250000 habitantes, dos

quais 40,4% abaixo de 15 anos de idade e 41.8% radicados na zona rural. Um percentual

de população urbana (58.2) bem abaixo da media nacional. hoje em tomo de 75%. No
inicio da década de 80, o !NCRA registrou na região a presença de 36.516 famílias

aguardando distribuição de terras dentro dos projetes de colonização daquele Órgão

Possue uma estrutura produtiva intimamente associada la meio

agrícola e ao extrativismo vegetal e mineral Mantém uma agricultura de subsistência com

uma produção de cerca de 1.200 000 toneladas de alimentos/ano. e. uma pecuiria com.

aproximadamente. 4 000 000 de cabeças.

O clima predominante é o tropical. sendo que pane do território

ameriormente coberto pela floresta amazônica vem sendo devastada com desmatamentos

continuos e substituida pelas pastagens destinadas a pecuiria extensiva. Um modelo
concentrador de rendas e de riquezas que leva o pequeno proprietirio rural. o homem do

campo i miséria e coloca em risco a gigantesca exuberância do meio ambiente. Um modelo

que esti a exigir a qualificação competente do jovem da regiio para atuar eficazmente nO
trato com a terra. Ê possível produzir sem devastar a natureza. para isto. no entanto é

preciso investimento na forrnaçio de mio-de-obra qualificada. Há muito a ser feito!

Do ponlo de vista educacional a situação do Estado e bastante

frigil. Possue 20.3% de sua população adulta analfabeta. Sua rede de ensino é composta
por 2980 escOlas fundamentais' com 275.300 alunos. 88 de nivel médio com 21.580

matriculas. e 5 de nível superior com 4.570 universitirios, Os numeros mostram o

afunilamento da pirâmide educacional rondoniense. Chama atenção sobretudo o irrisório
llimero de jovens na escola média. A formação profissional nesse nivel de ensino é

extremamente dificitiria.

Nesse contexto a situação atual da EMARC - Escola Média de

Agropecuária Regional da CEPLAC. do municipio de AriquemesIRO. merece atenção

especial

Funcionando desde 1987. aquela Escola foi cnada para dar suporte

• qualificação de pessoal para o novo polo de produç1o de cacau que a CEPLAC
estimulava na regiio Norte. Pesquisas comprovam que proporcionou, nesse curto periodo.

a elevação do cocilecimento tecnológico regional No entanto. problemu de ordem
administrau...a e 6=lceira impediram· na de funcionar em toda sua plenitude. ainda assim.

já formou 230 técnICOS para a regiio.

INDICAÇÃO N9 128,

(DO SR. CONFúCIO

DE 1995

MOURA)

Possui uma área de 300 ha. cultivada com café, cacau, pastagens e

culturas de subsistência "Jem das salas de aula, possui laboratorios. biblioteca. alojamento.

cooperativa escolar. dentre outros

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Educação e do Desporto, o envio a esta Casa de proj~

to de lei para a transformação da Escola AgrIcola da
CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaue!
ra, em Escola Agrotécnica Federal de Ariquemes, Estado
de Rondônia.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação e do Desporto

Nos termos do art. 113. inciso I e § 1° do Regimento Interno da

Cinw"a dos Deputados e com base nos artigos 205 (caput). 214 (lV) e 227 (caput) da

o agravamento da crise institucional da EMARC. iniciada no

Governo Collor com a extinção do Departamento de Educação da CEPLAC. chega hoje a
niveis insuportáveis. Caso não ocorra definições urgentes, a deterioraçJo da infra-estrutura

fisica e os problemas com o quadro de pessoal da EMARC de Ariquemes provocaria o fim

das atividades da mesma. Possibilidade que consideramos inadmissivel

Ariquemes não possui QUtra instituição formadora de recursos
humanos para o setor agropecuario. Ê um polo do desenvolvimento regional e considerada

zona de ordenamento e desenvolvimento do extrativismo vegetal dada a predominincia de

seringais nativos associados. ou nio. a castanhais e outras essências florestais produtivas de

gomu. óleos, frutos e raizes exploráveis Trata-se de ambientes fráBtis onde o
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aproveitamento extrativo deve ser feito com manejo dos recursos florestais. sem alterações
dos ecossistemas. Com tais caracteristicas. clama pela revitalizaçio da SUl EMARC.

Para que esta revitaJizaçlo OCOlTl. a estrategia discutida em
diferentes fóruns seria integrá-Ia ao Sistema Nacional de Educaçlo Tecnológica. através de
SUl transformaçlo em escola agrotécnica federal. vinculada ao Ministério da Educaçlo e do
Despono. Gestões simultineas estio sendo realizadas junto ao Ministéri;' da Agricultura.
Abastecimento e Reforma Agriria e ao Ministerio da Adminisrraçlo Federal e da Reforma .
do Estado.

Tal medida significaria o aproveitamento adequado de toda a
infra-estrutura fisica disponível e a possibilidade de se formar centenas de jovens. por ano.
para o desenvolvimento racional da regilo.

A comunidade regIonal. pOtencial beneficiiria das atividades da
Escola Agrotecnica Federal de Ariquemes. esta a aguardar que as Autoridades do Poder
Executivo Federal viabiJizem a transformaçlo ora pleiteada.

Tais razões nos levam a contar com a aquiescência do Ministério
da EduClçio e do Despono a nossa proposta

Sala das Sessões. efi!;d~de 1995.

~!{f!/lt_
REQUERIMENTO N- , DE 1995.

(Do Sr. CONFÚCIO MOURA)

Requer o encaminharnemo de Indicaçlo ao
Ministério da EduClçio e do Despono propondo
que seja enviado. a esta Casa. projeto de lei para a
transformaçio da Escola Agricola da CEPLAC 
Comissio Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira. em Escola Asrotécnica Federal de
Ariquemes/110

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência. na forma do an. 113. inciso I e § I'

do Regimento Imemo da Cimara dos Deputados. seja encaminhada ao Ministério da
EduClçio e do Despono. a Indicaçlo anexa que propõe o envio. a esta Casa. de projeto de
lei para a transformaçlo da Escola Agricola da CEPLAC • Comissio Executiva do Plano

da Lavoura Cacaueira. em Escola Agrotécncia Federal de Ariquemes/110

Sala das Sessões. em J de --.-ode 1995

"-~MOURA
LEGIS~cAo CITA0". ANEXADA PELA COORDENACAC

DE COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUICÃf)
aEI'OaLa I'EIlEUnYA-Dõ~..

Ttnn.o VIII

CAPlnJLo 111

DA EoocAI;040, DA CVLlUlA E 00 Dlisl'OlUO

&ç..io/

Art. 205. A educaçlo. dircilo de lodos e de\'er do Estado e da ramUiI. será pro
IIIOvida e incenlivada com I colaboraçlo da sociedade. viundo 10 pleno descn
volvimenlo da pessoa. seu preparo plra o excrclcio di cidadanil e lua qUllhlíea
çlo JIIrl o trabalho.

~rt. 214. A~ estabc:lel:ed o plano lllCiollll de cducaçIo. de duraçIo plurianual.
~ndo i 11tJCu1lçlo e 10 dcsenvolvimcnlO do ensino em ICUS diversos nlveis e i
anleglllÇlo dls lIÇllcs do poder público que conduum i:

I - erradiClÇlo do lnalflbetismo;

n- uni~l'I8li~ do alendimenlo escolar;

111- melhoril dft qualidlde do CIlIÍno;
IV - rormaçlo pll'Il o l/'Ibalho;

V- promoçlo humanlllica. cienUlica e~ do Pais.

CAPinUI VII

D,\ FA\lill.\. [)\ CRIA."<'·A.IXI ADOI.FSrT.'"Tl f 1)<> IJX150

. .

Art. 227. É dc\cr da familla. da sociedade c do Estado assegurar â criança c ao
adolescentc. com absoluta pnoridade. o direno à \·Ida. à s.1údc. âallmcnlaç;'lo. à edu
ca<;ào. ao la/.cr. â profísslonali/.açlo. à cultura. à dignidade. ao n:sptIIO.• liberdade e
â con\ I\'éncla familiar c comumtária. Ilem de colocá-los a 581\0 de Ieda forma de
IICgllgêncJa. discnmmaç;lo. exploraçio. \'ioIêllCla. erueldadc e oprcss.'Io.

RESOLUÇÃO N° ] 7. DE ] 989
Aprova o RegImento Interno'
da C~mara dos Deputadof>

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

CAPíTuLo III
Das IndicaçOes

An. 1Í3. Indicaçio ~ I jlroposiçio auav& di qllll o Ocplllldo:

• I • IlIJCre I Olltro Poder I adoçio de pravid!nda, a rcalizIçio de Ito
administrativo ou de leslio, ou o envio de projeto sobre I IIIItéril de IUI iniciativa
ezcIusiva;

D • IlIleR I lIIInlfeslIçlo de 11l1li ou IIIIÍS ComisI6cs acerca de
determinado munta, visando I ellborlçlo de projeto sobre IIIItéril de iniciativl da
amara.

'I" NI hiPétCSC do inciso .' I indi~510 sert objelo de .reqllerimento
eSCTito. despachado pelo PreSIdente e publicado no DW10 do Con;resso NIClonl.l.

.. ••••• -.- - - "'- .. ".•........................ 0.0 1' 1$11'1'."~·~~············ .
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(PUBLQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério

dls Minas e Energia, a adOÇão de medidas destinadas a pos

sibilitar o escoomento da produção do Noroeste Mineiro 1"':
la o Porto de Vitória e outros pcn tos do território nac i~

na 1.

INDIÇAÇAO N9 130,

(DO SR. PHILEMON

DE 1995

RODRIGUES)

Como e sabido. as águas de um rio podem ter diversos empresas.
ora como. fins. ora como meios Elas podem ser ulilizadas para a geraçlo de energia, para a
irrigaç10 de terras agriculláveis. para o abastecimenlo urbano e rural. para a navegação.

para a piscicultura, para turismo. lazer. caça e pesca, entre 0lItr0I UJOI IllÚltiplos. PodIm
wnbán ser contidu em obru de qenharia, para a fIIIIIariuçIo das cheias • prtlltÇlo das
áreas marBinals.

Já que as ájpJu fluviais apraentam t&o _010 Ilenco de

)lOIlibilidades de uso. torna-se evidente a lICCesIidade de uma política de seu &prlIVIÍlattIIIo
inlqrado que defina, no tempo e no espIÇO. os destinos • u quamidades desM ncuno
natura! a serem empresados para cada finalidade especifica.

o rio das Velhas é o maior afIuenle da margem direita do SI(.

Francisco. Nasce na serra Anlonio Pereira e corre em direçio a noroeste para depois,
tomando mais ou menos a direçio none, e após percorrer cerca de 750 km. desaguar no SIo
Francisco. a altura de Guaiacui

Sua bacia hidrográfica, com uma are.> tOlal de 29 173 km'. esta toda
silll&lU no Estado de Minas Gerais Às suas margens fica Pirapora. um dos centros urbanos
de maIOr imponincia na regiio. e ponlo inicial da navegaç10 no Sio FranCISCO. QuanIO ao
rio da Velhas propriamente dito. a navegaç10 fluvial encontra-se ali praticamenle desallvada.
dando lugar apenas ao Iranspone de pessoas e mercadorias por meio de pequenas
embarcações

o rio Paracatu é considerado um dos mais imponanles I ,les do
São FranCISCO. nele desaguando a monlanle da cidade de Sio Romão. apos percorrer cerca
de 480 km SUl blcia hidrografica compreende cerca de 44 000 km'

A agncultura pralicada na região por ele banhada foi. por muilo
tempo. puramente de subsisténcia Nas areas onde predominam os cerrados. praticou-se por

largo penodo a criação de gado feita i solla. sem grandes preocupações com a finalidade
comercial. Esse quadro vem mudando nos últimos anos. em consequêncla sobretudo do
processo de expansão da fronteira agncola no Cenlro-Oeste Novas necessidades surgiram.

entio. exigindo medidas que possibililem a inserç10 da economia local nos mercados
nacional e Internacional

Ji o rio CarinhanhI, este é um dos afluentes llIIÍS imponanres da
margem esquerda do SIo Francisco. Sua posiçlo geográfica é consiclerada estrIlisica. uma
vez que une trà Estados: Goiás, Minas Gerais e Bahia, formando a divisa entre _ dois

úhimos.

Aexemplo do rio das Velhas, o Paracatu e o Carinhanba. bem como
0IlU0I cursos d'água que compõem a bacia do 510 Francisco. já foram navegáveis, lMRIlO

que por embarcações de pequeno calado. Hoje. esse tipo de transpone caiu praticamente em
desuso na regilo. em prejuizo da circulaç10 de pessoas e mercadorias nessa importante
porçIo do temtorio nacional.

o rio Paraeatu, por exemplo. é navegável em 104 km. desde o ponto
onde desãgua no Sio Francisco até Pano Cavalo. Sua importinci& como canal de
escoamento de produtos regionais para pontos estratégicos do territôrio nacional é inepvel.
urna vez que pode levar a navegaç10 até as proximidades do Distrito Federal. Essa reaiIo.
bem como outras regiões produtoras imponantes, como a que hoje se desenvolve em tomo
de Unaí. poderiam ter o escoamento de sua produç1o facilitado. por meio da in5lalaçio de

um sislema multimodal de transpone de cargas que tivesse o transpone fluvial como
pnncipal falar de reduçio de cust05.

Uma das causas apontadas para o mal aproveitamento dos recursos
lúdricos nesse trecho da bacia do Slo Francisco esta relacionada principalmente a ausétK:ia

do conlrole das enchentes periooicas que ocorrem sobretudo nos setores denominados Alto
e Médio Superior da bacia. Com efeito, nesses trechos as precipitações atmosféricas medias

variam de 1.200 a ale 1.600 mm anuais, chegando mesmo a atingir o indice de 2.000 mm em
determinados anos. :-Ia regilo do Paracatu. por exemplo. chegou-se a medir 2.800 mm em

cenas penodos chuvoso!. Dai a atinnação de que a perenidade do São Francisco depende
quase que exclusivamente de seus tributarios nos cursos Alto e Médio Superior.

A necessidade de conSlruç1o de reservatôrios ao Ionso dos cunoi

de nlÍtos dos afluentes do SIo Francisco já foi ev'.denciada na década de 50. quando a
endo ·ComissIo do Vale do SIo Francisco·. lipda à Presidénc:ia da República. encomendou
à Empresa de EngoMaria "Machado da Costa S.A.· estudos especificos para O

aproveitamento mUltiplo das águas de alllUns dos rios formadores da bacia.

Àquela epoca. sugeriu-... em reIaç10 ao rio das Velhas, sua
canalizaçlo por meio da COIISlI'Uç1o de urna série de barraaens que formariam um ·conIIo de

lagos artificiais, ligados uns lOS outros por eclusas". As quedas anificiais assim produzidas
seriam aproveitadas para a geraçio de energia, e a água acumulada nos reservatorios seril

utilizada para a regulariz.açio do regime do rio. para controle das enchentes e para a
irrigaç1o.

Do ponto de vista da navegaç1o. Irgumentava a Empresa Machado
da Costa que o rio das Velhas apresentava "uma face bastante atraenle e digna de atetlÇlo.
que é levar 1 navegação do medio SIo Francisco às ponas de um grande centro populoso.
com grandes possibilidades de expansio. qual a capital mineira. e à zona em que se
encontram grandes riquezas minerais. o que poderá beneficiar grandemente o Vale e o
interior do Nordeste. pelas amplas perspectivas que oferecera".

Acrescentava ainda o relllorio' "A facilidade de escoamento para o

Nane. dos produlos metalúrgicos da regiio mineira. e as possibilidades de aproveilamento
de produtos e materiu-primls do Vale que necessitam de transpone bsralo para alingir os

centros populosos, COIIIIituem, por cena. fatores que podem comribuir cn escala

ponderável para a recuperaçio do Vale".

NIo resta dúvida de que a Empraa Machado da Costa _

chamando a &IençIo para um fato que já àquela época era pouivel vislumbrar e que hoje se
revela da maior imponiDcia: a necessidade de oferecer a uma das regiOes procIutorM mais
dinimicu do Pais, possibilidade de escoamento. a preços aceasiveis. de grande pIlIe das
riquezas que ali sIo criadas.

Com efeiso. como bem o atesta o Plano Diretor pila o
Desenvolvimento do Vale do SIo Francisco· PLANVASF. o processo de~ do

noroeste de Minas Gerais tem provocado mudanças no sistema urbano desde a década de 70.
Essas nulançu constituem um reflexo evidente do creacimento das atividades

produtivas da regilo. crescimento este fonememe condicionado pela base kx:al de recursos
naturais e pelo dinatniImo da Regilo Metropolitana de Belo Horizonte.

ParticuIarmente no tocante à agricultura. a arei de lavoura
correspondente à porç1o mineira do Vale do Slo Francisco foi ampliada em 12"~. emre
1970 e 1915. segundo o PLANVASF. SO na regiio denominada "Chapadões do Paracatu"
esse incremento da &ru de cultivo mostrou um aumento de 267%. Cumpre ressaltar também
que. em termos de distribuição espacial do valor agregado silvo-agropecuário. a-porç1o
mineira do Vale do SIo Francisco apresentou de maneira constante. entre 1975 e 1915,
índices muito superiores lOs das demais regiões banhadas pelo rio.

Das terras mineiras incluídas na are.> do Vale do Sio Francisco. 4"~
sIo cor.sideradu adequadas para a cultura de sequeiro (classes I. 2 e 3). Segundo o
PLANVASF. mantidos os usos atuais da terra. o potencial de crescimento da agricultura e
pecuária nos chamados "ChapadOes do Paracatu" e de cerca de 360 mil hectares.
Levando-se em conta. porém. o aproveitamente integral dos recursos naturais dispolllveis
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Senhor Presidente:

Sala das Sessões, em 3 de O OS' de 1995.

Sala das Sessões, em dlie C$'" de 199~
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Depula1l6 Philemon'ltodfisues
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' ..........
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REQUERIMENTO

(Do Sr. Philemon Rodrigues)

Requer o envio de Indicaçio ao Poder
E1ecutivo. IUlerindo a ad~io de medidas
destinadas a possibilitar o escoamento de
mercadorial do noroeste mineiro para o pono de
Vitória e oUtro~ pontos do território nacionaL

Uma vez que a adoç1o de medidas que visem 10 cumprimento do
que delennina a Jeais1IçIo em viRor torna-se imperiOll, no sentido de viabilizar a proposta

aqui apraenwIa, IOJicitatnoS aejatn aailizadaa as providencias nesse semido

Noràeste. bem como a dotação orÇatnentària destinada a essa finalidade, segundo o que
estabelece a Lei n' 8 8S I, 010 foratn realizadas ate o presente.

Nos termos do An. 113, inciso I e § I' do Regimento Interno da
Cimara dos Deputados, requeiro & Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicaçio em anexo, que sugere sejam adotadas medidas destinadas a possibililar o
escoamento àe mercadorias do noroeste mineIro para o pono de Vitórta e outros pontos do

território nacional.

para essas atividades na regilo. por meio de projetos de irrigaçlo e outros aproveitamentos
multiplos das aguas. o potencial de crescimento da agncultura e da pecuaria locais podera
saltar para ate I milhlo e 200 mil hectares

a) o transpane de pessoas e mercadorias, possibilitando sobretudo o

escoamento, a preços maIs acessíveis. da riquezas produzidas na regilo;

Acontece. porem, que tanto a regulamentaçio como •
implementlçio do Plano Regional de Desenvolvimento Econômico e Social para a regiio

A disparidade existente entre a dinirnica da regilo em pauta e o
nivel da ofena de condições de uso sustentado dos recursos naturais nela disponiveis.
torna-se muito evidente. diante do que acabamos de expor. Dai enfatizarmos a necessidade
de o Governo Federal adotar as medidas necessárias i promoç1o do aproveilamenro múltiplo
das iguas dos tres rios mais impotrantes que banham essa porçio do território mmelro, por
meio da realizaç10 de obras de represamento de iguas, no sentido de lograr:

Exemplos dessa nova tendõncia do Patos de Minas, onde se
concentram muitas industrias vinculadas i agroindustria e i produçio de insumos para o
selar agropecuàrio, e o eixo JanaUba-Montes Claros-Pitaporl, com SUl atividade oriemada
para a agroindústril, a fiaç10 e a tecelagem. a fabricaçio de cimento e produtos vererinirios,
as Indústrias de ferro-Jigas e outras atividades vinculadas aos generos metalurgico e eletrico.

Levando-ae em contl, aindl, que a expando da economia na porç.to

mineira do 'Vale do. Slo Fl'IllCisco aio se limita &pe1llS a agricultura e i pecuàril, cabe
resistrar. adicionalmente, que _ rqiIo vem-se verificando uma imponante aceleraçIo da

atividade induIlriaI, especia1mente no tocante 10 processamento da produç1o primiril, tamo
siJvo.agropecuària como mineral, direcionadas lOS mercados nacionais e externos.

c) a procIuç1o de CIlefiÍI, visando a aubsidiar o proc:eIIO de
expanÃO econ6mica da regilo;

Ji DI irea de influência de JIIIUiria e Montes Claros, llIIIItidu as
ItIIIiI c:oadiçOea de uso, pode-se chepr 10 pleno aproveitamento de, no miximo, 4S0 mil
hecwea. Com a promoçlo do desenvolvimento da agricultura e pecuária por meio de
técnicu modemu de aproveitamento dOI recunoa lIIIUrais, pode-se atingir, por 0IIlr0 lado.
o uso intensivo de cerca de dois milhões de hectares de terras. Esse índice corresponde a um
doa maia aItoa de toda a regilo do Vale, o que torna o uaumo em pauta merecedor de

eapeciaI atençio do Poder Público.

b) a irrigaçio, promovendo o aproveÍlatnento dos milhões de
hectares de terras pOlencialmente agricultiveis existentes na irea;

d) o comroIe de enchentes, propiciando condiçOes de ocupaç1o
pennaneme das lIWIenJ doa rioI, tania por parte da populaçIo urbana e rural, como por

pule doa produtores locais.

A propósito deste ultimo item. convém lembrar que o comrole das
enchentes por meio do represamento de àguas nos principail afluemes das panes Alta e
Média Superior do SIo Franciaco, represettlI uma medida uaenciaI para assegurar uma
vazio COIIIWtle nos daIiws trechol do rio. Isso é d~ vital importincia para que projetai
maiores, ~mo o de transposiç1o das àguas do 510 Fl'IllCisco. possam ser realizadol _

grandes prcjuizol para o balanço hídrico da regilo, assegurando o uso sustentado dos
rec:unos lIIIUraiI em toda a bIcia.

Cumpre chamar a atençio, IinaJmente, para o fãto de que muitas das
IlJIISlOes aqui apresentadas encomram atnpla justificaçio técnica no Plano Diretor para c
Desenvolvimento do Vale do SIo Francisco - PLANVASF. elaborado em 1989 graçua um
convenio firmado emre o Governo Brasileiro e a Organiuçlo dOI Estados Americanos •
OEA.

Esse plano foi declarado pane do Plano Regional de
Desenvolvimento Econõmico e Social para a Regiio Nordeste, por meio da Lei n' 8.851, de
31 de janeiro de 1994. O ano :l' dessa lei estabelece ainda que "O Plano Diretor para o

Desenvolvimento do Vale do Sio Fl'IllCisco (Planvasf) tm a mesma periodicidade do Plano
Plurianual a que se refere o inciso I do ano 165 da Constituiçio Federal. juntatnente com o
qual sel'3 votado."
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INDICAÇÃO N9 132, DE 1995 INDICAÇÃO N9 133, DE 1995
----.;;..;;.;;.;:.;;..;;..;;;.-.~.;.-....:..;;..,;;;..L....;;;..;;;;......:..;;..;;;..~ ~ ..:.. -o. .....,;__

(DO SR. CONFOCrO MOURA) (DO SR. FEU ROSA)

Sugere ao Poder Execut1vo, por 1ntermid10 do Min1stér10
da Saúde, a construção de uma un1dade hosp1talar no H~

n1cIp10 de urupã, Estado de Rondôn1a.

Sugere ao Poder Execut1vo a adoção de med1das no senti
do de que sejam cr1ados 1nstrumentos lega1s e orçame~

tãr10s permit1ndo que os a11mentos como pão, le1te e
macarrão sejam nutr1c10nalmente fort1f1cados.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINIlE-SE.)

Excelentissirno Senhor Ministro da Saúde:
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINllE-SE.)

Corno representante do povo rondoniense nos dirigimos a V.EX>

para expor e reivindicar o seguinte: Excelentle.1mo Senhor Pre.idente ds Repúb11ce:

muna .8j.~ nutricionamunte fortificados t como opç§o para br8Bí-

leiroe de b.ixieelme rends • entre O e 1,5 eelário mInimo. Teis

110 milhOee de subnutridoe de primeiro e segundo grsue , doe~

41 milhOee de indigsntes;

asVenho expor e r.ivindicsr s Voese Excellnc1e

a11mentoe ejuderiem e re.g.ter e dignidede elimenter do povo br!

s1leiro e combeter o problema de fome no 8ree11 • princ1palmente

e desnutr1çlo 1nfent11.

2. E naeessirio que 8aja colocado como prioridade

no ~1n1etério de Ssúds ou no Progreme de Comunidade Solidár1e

1nstrumentoe lege1s e orçementários , permitindo que por um pe

dodo mlnimo de dez enoe • oe Uilllentoe pilo ; leits e macarrilo c2

re 1994 • hoje • o 8re.il detém um número de ordem de

eeguintes eugestOee:

1. Segundo o IPEA , com dedoe me1e etusliz.doe P!
2. Isto significa que. para o atendimento de qualquer quadro mais

grave. o cidadio daquela localidade necessita deslocar-se por estradas nem sempre em bom

estado de conservação e que. no periodo das chuvas tomam-se praticamente intransitaveis.

3. Ademais. converge para a região toda uma população residente

em munic.pios vizinhos. de menor pone. assim como em viias e povoados. igualmente
desamparados no que tange a assistência a saude

5. Desse modo. vimos. em nome do povo que representamos lICSIa

Casa. solicitar a construçio. em cariter de urgência. de uma unidade hospitalar que venha a

dar àquela populaçio a condiçio de verdadeiros cidadios. em colllOClincia com o que

dispõe a Cana Magna ao afirmar ser a saúde um direito de todos e um dever do Estado.

I. O municipio de Urupi. Rondônia. com populaçio aproximada

de 12.000 habitantes. distando aproximadamente 400 km da capital do Estado. oio conta

com qualquer estabelecimento hospitalar para o atendimento i sua populaçio

4 A região. como e do conheCimento desse Ministerio. sofre com

a alta IOcidéncia de ~1alana e as doenças dlarreicas atmgem de forma acentuada a

população infantil. .ia que menos de 10', da população lem acesso a agu. tralada e me,isle

rede de esgoto. mesmo na sede do munic.pio

Sala das Sessões, em't de Jou....,.. o de 1995. 3. Aproveitedoe ou adeptado. aoe jé axietentee u!:

gente.ente no 1ntu1to de colocer em prit1ce tel 1déie , o pio, o

leite e o .ecerrlo elo • quiçi • e~ todee se reg10e. bre.11eiree ~

produto. elimentlc10. .a1e populeree ;

4. As def1c11nc1ee vite.In1cee e de ee1s m1nera1e •

REQUERIMENTO

(Do Sr. Confucio Moura)

dae populaçOe. bres1leire. prec1eem eer preench1des de um modo ri

p1do e .enoe cueto.o de ee trabelher ao qual , pele ut11izeçla 'de

quelee alimentos se eetims como o me1e prát1ca

S. Se far1e~ e/ou ueer1em ea peequieae de def1c1ln-

e1ea nutric10ne1e par reg110 e pere cada uma o pio e o la1te aeeu

.1r1e. eerectarlet1cee pr6pr1se , enderaçendo es fort1ficeçOea nu

tric10neie pecu11ermente , p01e ex1etam des1gu*ldede. de e~utr1çlo

no Breeil. Na Nordeste predo~ine s de vitem1ne A , no Sudeate '-db

Requer o envio de Indicaçio ao Ministério
da Saúde. relativa i construção de hospital no
Municipio de Urupi, Estado de Rondônia.

Senhor Presidente:

Com fundamento no ano 113, inciso 1e § I". do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados. requeiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicaçio anexa. sugerindo a construçio de uma unidade ~spitalar no

Município de Urupi, Estado de Rondônia.

Co.plexo B , etc. além

e protelna,

das norms1s defic11nc1ee de energ1a

6. Que tal programa eeje colocado como pr10rlbitl0

Sala das Sessães. em!" de ",,</() de 1995. no. programa. d. governa da co.bate à rome ;

tJúlu~
Deputado CONFtClb MOl:RA

7. Nlo te.oe ilueOea das d1f1culdadee de tal 1nici!

t1va. Acreditemo. que de um projeto bis1co ds açlo eté e def1n1çlo

de um plena p110to exper1mental em alguma comun1dede , de prererl~
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cia da Nordaata , anda aa tam daatacado qua oa alimantoa . . davam

adaptar-aa aoa paladaraa lacaia , Eaaa tampo abarcaria aatudoa da

viabilidada ticnica , aconemica a caractar!atica da alt!aaima rala

çlo banaficio/cuato para a madida augarida;

8. No caao do ~acarrlo fortificado , qua par aacoa

da 20 Kga ou ~aia cairi am 30~ a praça • aam a a~balagam comuman-

ta utilizada.

Sala daa saaaeea • 04 da Maia da 1995.

REQUERIIlIENTO

(00 Sr. Feu Rosa )

Raquer a anvio da Indicaçio

ao Praaidante da República , reletiva à

adoçlo da medidas na sentida da que :sa
jam criada a instrumento a lageis e orça
mentirioa permitindo que as aliment~e

como pio , leite e macarrlc aejam nutr!

cionalmente fortificadas.

Senhor Praaidante:

Noa tarmos do ert. 113 • inciao I • e § 19 • do Reg!

mente Interno da Clmara dos 08putsdol , requeiro a V.Ex•• seja en

caminhada ao Podar Executivo • Indicaçlo em anexo , sugerindo A .do

çlo de medidaa na aantido de que aajam criadoa inatrumentoa legai o

se encontra a Procuradoria-Geral daquela Fundação, com destaque para os seguintes

problemas.

- posiçio hierárquica inadequada, pois. ao invés de vincular-se diretamente

à Presidência da FNS, como órgão de assistência imediata. encontra-se no mesmo nivel dos

demais órgãos.
- numero extremamente reduzido de advogados em seu quadro de pessoal,

- precariedade das condições de trabalho, em função da inadequaçio das
instalações fisicas. falta de suprimento de fundos para despesas de
pequeno vulto, escassez de material bibliográfico e indisponibilidade de
acesso is publicações oficiais,

- subordinação dos Assessores Jurídicos aos Coordenadores Regionais,

• perda de prazo de elevado percentual dos processos judiciais.

Demonatrada, enfaticamente, a impossibilidade de satisfaçlo, a contento,

du responsabilidades COlIJII1tivu e contenciosas da Procuradoria-Geral da FNS, em tais

condições, e evidenciadas as elevadas prejuizos ao ermo publico decorrentes, impõe-se a

Uliente adaçIo das providências cabiveis, notadamente:
•~ da Procuradoria-Geral, mediante SUl vinculaçio •

Presidência da Fundaçio Nacional de Saude como órgio de assistência
direta e, ainda, criaçio das Procuradorias Regionais;

• arnpliaçio do quadro de pessoal para. no mínimo, 60 (sessenta)
advogad05;

Absolutamente caracterizada a necessidade de tais medidas, bem como o

interesae público envolvido, sugerimos a urgente adoçio du providências propostas pela

Douta Advocacia-GeraJ da União.

Sala das Sessões. em qde \'Vt~ de 1995.

tIece/>«-
Deputado CONFúCIO MOURA

e orçamentirioa parmitindo que ao alimantoa cama pio •

macarrlo •• jam nutricionalmanta rortiricados.

Sala daa 5aaaaa. • em 04 de Muio d. 1995

(I .-~
- .r-r?-- \,A. ..).A vV1I

-trsp.....uta'do rOeu Roa.

leite e

REQUERIMENTO

(Do Sr. Confücio Moura)

Requer o envio de Indicaçio, ao Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado,
sobre a reestruturaçio da Procuradoria-Geral da
Fundação Nacional de Saude.

INDICAÇÃO N9 134,

(DO SR. CONFúCIO

DE 1995

MOURA)
Senhor Presidente:

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria

da AdministraçÃo Federal e Reforma do Estado, a adoção
de providências visando à reestruturaçÃo da Procurad2

ria-Geral da FUndação Nacional de Saúde.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Administraçio Federal e Reforma do

Estado'

A Advocacia-Geral da União, através de sua Corregedoria-Geral. realizou.

na Fundaçio Nacional de Saude, no periodo entre 29 de novembro e 2 de dezembro de

1994, Correiçio Extraordinária cujas conclusões foram consolidadas no Relatório n' 46, de

19 de dezembro do mesmo ano. Foi constatada a situação verdadeiramente caótica em que

Nos termos do ano 113, inciso I e § I'. do Regimento Interno da

Cimara dos Deputados, requeiro a V.Ex· seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicaçio anexa, sugerindo a adoçio das providências propostas no Relatório n' 46/94, da

Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União. relativo a Correiçio Extraordinària

realizada na Fundaçio Nacional de Saude.

Sala das Sessões. em 0/ de /'.lcJ.~ de 1995.

- \

~il:'~/ CL-
Deputado CONFÚCIO MOURA
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(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
do Planejamento e Orçamento a inclusão de um Deputado
Federal no conselho Deliberativo da SUDENE.

O eatreitamento daa r.laçõea entre os poderes
Legislativo e o Executivo no ãlllbito das grandes discu••ões
que envolvem o de.envolvi....nto do Pais é algo extremamente
positivo tanto para os representantes de um Poder como os do
outro.

t notório que o distanciamento entre os
r.presentantes dos dois Poderes gera a falta de informações,
a desarticulação das ações, o descompasso das decisões,
cau.adores das dificuldades de se governar e de se
reorientar os destinos do Pais.

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da
Clmara dos Deputados, tem regimeri"taInieri'te-"a cõinpet€!ncia de

apreciar e debater, entre outras, matéria.s referentes ao

desenvolvimento e integração de re9~oes, questões
relacionadas a planos regionais de desenvolvimento econômico
e social, planos nacionais e regionais de ordenação do

território e organização politico-administrativa.
Criada na legislatura passada, essa Comi~são

Permanente vem tentando, na atual legislatura, ser a mais

atuante possível em todas as suas atribuições e tem

procurado promover a sua necess6ria aproximação com as

diferentes esferas do Poder Executivo mediante a convocação

frequente de Ministros e a promoção de audiências públicas,

para que sejam debatidos e esclarecidos 05 mais variados

temas da atualidade e de seu interesse, em pauta no

Executivo.

d. 1995

REQU!RIMEIlTO NR , DE 1995
(Do Sr. Armando Abilio)

Senhor Pre.id.nt.,

R.quer o envio d. Indicaçlo ao
Poder Executivo propondo a incluaio
d. um Deputado F.d.ral no Con••lho
Deliberativo da SUO!N!.

na vida da nação. A experiência mostra que ali s. r.vela um
do. patamares governamentais onde s. ex.rce verdad.iramente
a força de atuação do Poder Executivo. S.ndo a.sim, ••rá
importantissima a participação do Legi.lativo ne.te Con••lho
Deliberativo para, ju.tamente, conaolidar o elo .ntre ...te
Poder e o Executivo.

Sugerimos, portanto, que o Mini.tério do
Planejamento estude a viabilidade de incluir, mediante Lei

Compl.mentar, um r.pr.sentante da Coaiaalo d.
Dea.nvolvimento Urbano e Interior na cO=PQ.içlo do Cona.lho
Deliberativo da SUOENE.

O Deputado indicado para s.r _Jllbro do Cona.lho
••ria, decidida_nt., d. outra r.giAo qu. nio o Nord.at.,
para que o ••u juizo .obr. aa qu••tõ.a tratadaa po••a a.r o
..ia ia.nto e imparcial, jA qu. lhe a.ria dada r.pr.a.ntaçlo
pl.na, ou s.ja, direito a voz • voto.

Eaperamo. que a nos.a .uge.tlo •• ja .atudada •
acatada. Temo. certeza d. que •• o Pod.r Executivo
encaminhar e."a proposta ela terá a melhor r.percu••lo na
ClJaara doá Deputado._ e prosparará, traz.ndo .f.ito.
altamente positivoa para a orientaçAo do Paia no. caainho.
do des.nvolvimento.

Sala das Se.aões, em Cf d. 111~

Deputado~lj~

AB:fLIO)

135, DE 1995

(DO SR. ARMANDO

INDICAÇÃO N9

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério da F!
zenda, o exame da oportunidade e da conveniência de fi
xar em 6 (seis) meses o prazo máximo para o. trabalho.
de auditoria, bem como apreaentação de relatório final
nos processos de intervenção bancária.

Nos termos do art. 113, inciso I e S lR, do
R.gimento Interno da Clmara dos Deputado., r.qu.iro a V.
Exa. s.ja encllIIlinhada ao poder Executivo a IndicaçAo em
anexo, propondo a inclu.ão d. um Deputado, ...Illbro da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Int.rior, da Claara do•
Deputados, no Con••lho Deliberativo da SUOENE.

1 d S Õ Q de -1/VIt7~Sa a as ess •• , em -(

Deputado +ll ~L&
d. 1995

LACERDA)

DE 1995137,

CARLOS(DO SR. JOsg

INDICAÇÃO N9

Eate eaforço louvável tem p.rmitido poaicionar oa
parlamentares sobre a••untos relevantes, d. alcance ora

r.qional ora nacional. Mas a continuidade d•••• trabalho
d.pend.rA muito da força de vontade da Comi.aAo no ••ntido
d. in.tigar o Gov.rno, de provocA-lo até, e tlllllbém do
.-penho doa parlamentares em atrair para a Camara a. fiquras
r.pre••ntativas do Executivo. DeverA s.r um trabalho
con.tante, .xau.tivo e, por i.ao t.nderA a s.r,
provav.l_nt., d.agastante, o que pode gerar, a m6dio e
longo pra:tos, a acomodação, o comodismo e a in6rcia na
Comia.Ao.

Esta .postura d,! promover e •••s encontros, sendo

baaicamente unilateral, da parte da Comissão, não é

aaudAv.l a longo pra:to, e por is.o o Legislativo espera"uma
contrapartida do Executivo.

A participação dos membros do Legislativo naa
diacu.sões e d.batea no Executivo faz-se, portanto,
nece.sAria e, s. efetivada, garantirA então a formaçAo de um
.10 significativo .ntre os dois Poderes. Este elo serA
tanto mais forte se estiver amparado por um suporte legal e
institucional.

Dentre as competências do Poder Executivo que mais

se interrelacionam com as atribuições da Comissão de

Desenvolvimento Urbano e Interior são de grande relevAncia
aquelas que se desenvolvem junto a 6rgãos regionais de

desenvolvimento, como a SUDENE.
t no Conselho Deliberativo da SUDENE onde são

tomadas grandes decisões de interesse regional com reflexos
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SBNHOR PRKSIDKIlTE. eetabelec~mentos

particulares.

bancá.rio8~ se.iam eles i:ttiCl.i3.1S ou

A m~ros1aade com que ~er~as ~uaitorias Ademais. nossa prúpo!siçào encontra

vem desempenhando suas atividades junto a instituicões

financeirae. principalmente bancáriae. demonstra. claramente
o aespreparo e a falta de vontade dos responaavei. pol~

respaldo no que dispOe o art. 113 do Regimento Interno da

Camara dos ['eputados. na fa.lta de uma medida mala concreta

ue se possa adotar.

conclusso dos trabalhos.

Em alguns casos. essas audi tagens chegam

a àurar anos. Bem que se sa1ba. precisamente. Conde ·~uerem

~hecar. Certamente. pelo zelo. procuranao evitar ln~usticas.

ou i'.I.j:uardando o sinal verde doe e!Scalbes sut'erior~s para.

como se diz comumente. liquidar a fatura.

VA/fcc.

Sala

Deputado J

de 1995.

E o caso. por exemplo. áa intervençao

(1l!cretaaa pelo Banco Central no BANERJ. passados ,;}uatro

mese8. sem que a ..i unta tenha:' divulgado. até ?~ora. o

relatório resp~ctivo. nem o balanco ref~rente &~ ~xerc~cio de

·Juran'Ce 'Coa0 esse peI'l.odo de in'tervença.(,. .:·úm .:;:. ~ue o:-stamos

êm ·,:oêrdade. se o ÔiLnc.::i ,_'en':ra.1 t~m como

bancário nacional. ninquem melhor do que ele para conhecer a
!s~tuacao de cada banco. à vi!Sta dos r''2lat.õrios mensai!S que

ele mesmo exige. E mai!S. se um ou outro e!Stabelecimenta

bancário entra em dificuldade. por um motivo qualquer. cabe

ao Banco Central adotar preventivamente. as medidas de sua

alçada. para n40 ter que vir. mais tarde. através de

exauetiv8S e prolongadas auditoriae. procurar esclarecer

aquilo que muito bem poderia ter .evitado.

Sincerl1Dlente. o Banco Central tem também

parcela de culpa no caso da intervençAo no BANERJ. uma vez

que dispõe de rigidoe mecani.emoe df: fiscalizacão que podem

ser acionados a qualquer momento. Mas não fez. procurando

omitir-se. ~omo se o aesunto ná6 lhe diss~~se rp.s~eit0. Ficam

agora seus t.ecnlCO!s a discutir .) que fazer. num processo

enervante que ninguem sabe quando vai terminar.

[Iiante desse quadro. temamos a inlciativa

de formular a pre8ente Indicaçao ao Poder Executivo. para que

.) Banco ("entraI aílil ize os proct!ssos ·:le inté'rvencào noa

RESOLUÇÃO N' n. DE J989
~ro ... O IttglmtnlD InltmD
• tI",.,. dDS Dtput.dos.

U60Luçao N~ 40 • D[ nu

A1ter~ di.po.il Ivo•. do R~~i
Ilrnto Interno.

~;i:···iii:·I"dic~~~o i ~ prop05i~~o ~tr~v~~
d~ _u~1 o DcpulMd~1

I su,rre ~ outro Podrr ~ ~do~lo _r provl
dfncl~, a re~1Iz~~So dc ~Io ~d~lnl.tr~llvo ou dr
.estSD, ou D envio _c proJrto 50bre ••atirl~ de
sua Inlclatlv~ eKclutlv~1

II - SU'lrrl' ~ .."n Ifl'ltll~SO dI' UI.II ou 1'111. Co
~I ••~c. ~Cl'rc~ d~ drtrr .. in~do ~••unto. vl.~ndo ~

cl~bor.~So dr projrto .obrr ....tiri. de Inlcl.llva
cfl\ C~~'l\r~.

J S~. HI\ hlpótt.t da lncl.o I 1\ Indlc~~~a ~c

ri. ObJEto dI' rl'qlJrr h'E'nto I'.cr ito. dE.pich.do prl0
rr~5ldrntc e publiclldo no Dli.rlo do COngre.50 Ha
c lon.1. .

J ~~. HI\ hlpótr.t do Incl.o 11 ••cr~o ob~E'r

v.d.s ~s scgulnt ...s nor •••s:

I ~ 1\. Indie~(it5 rE't ...bid~5 pr1a "ts.. .rr~o

1Id~. em s~mlJll\. I~ndl\dl\t ~ publicl\~io no Dii.rlo
do COngres5o Hl\c ionlll I' I'nc.lllinh.dll. "5 Co~i•• iíE"5

COnlpl't Ent.:" I

II - 05.p~rCCl'rrs rrfcrentE'~ .. Indlc~~Ro .~
rIo profErido. no prl\ZD dI' vlntr sc••ir•• prorro
lIa\vd a crltir lo dI! Prr.ldfnclll dl\ Con.iuiol

III - 51' a Coml.~iD ~ue tlve~ dr opinar sobr~
Indlc.,~o concluir pe10 or...rccl ..tnto dr proJeto •
• rsulri. ....tl' o~ trl~ltr. rcolmrntl\l. d~5 proPo51
~~r. consfncrr.;
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Sala das Se

INDICAÇAo N9 138, DE 1995

(DO SR. GONZAGA PATRIOTA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério

dos Transportes, que seja dada prioridade ao asfaltame~

to do trecho que especifica, da rodovia BR-ll0.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente,

Desde os tempos do Presidente Washington Luiz Pg
relra de Souza, Que proclamava Que:"governar é abrir
estradas", o Brasil priorizou o transporte rodoviário,
sltuacão Que foi consolidada durante a admlnlstracão do

Presidente Juscelino Kubltscheck,Quando foi Instalad~

Indústria automobilIstlca no PaIs.

Hoje, o vasto território brasileiro é literalmen
te Interligado por uma extensa rede de estradas de ro
dagem, totalizando 1,5 milhão de Quilómetros de rodo
vias federais, sendo cento e cinQuenta mil pavimenta 
das.

Ocorre, entretanto, como é de conhecimento geral,
Que muitas estradas de rodagem encontram-se intransitá
veis,tanto por falta de conservacão como de asfaltamen
to.

t o caso do trecho Ibimirim-Petrolândia, no Esta
do de Pernambuco, da rodovia BR-110 ,cuJos setenta QuI
lómetros clamam por urgente asfaltamento.

Devo ressaltar Que conheco bem a região, eis Que
sou originário de Sertânla,às margens dessa importante 
rodovia,e conheco sua relevância para o transporte de
pessoas e escoamento da producão local.

Em verdade, interesses polItlcos escusos têm Impe
dido, até então, a pavimentacão desse trecho, a fim de
Que o fluxo de veIculos se faca por intermédio de Pg
trolina, aumentando o percurso em Quinhentos Quilóme 
tros.

Por isso, nesta Indicacão Que dirigimos ao Poder
Executivo na forma do art. 113, do Regimento Interno

sugerimos Que o Ministério dos Transportes examine a
oportunidade e conveniência de priorizar o asfaltamento
do teecho da rodovia BR-110, entre os MunlcIplos de Ibl
mirim e petrolând!~ no Estado de Pernambuco.

RESOLUÇÃO N' J7. DE J989
ApIP". o tt,glmtnlo Inltmo
I» tI",.,. tios Dtput.dos.

U60LU~lD N~ 10 . DE ",.

Alt~r~ ~i.'o.itlvo•. do .~~i
••ento IntC'rno.

-----------

.. - .
torto U3. Illdic~~Sio i .. propoll~Sio ~tr~vé"

d .. ~u ..1 o DcputM~UI

I - su.er~ ~ outro 'oder ~ ~docJo _C' provl
dfncl ..... rr.. llz..cSio _r ..to ~d~lnlltr.. tIYo ou dI'
.C'stSo. ou o cnvlo _r proJeto lobrC' ....tirl .. dI'.u. Inlcl~tly .. cKclu'lv...

11 - IUtHC' ...."nlf'rlt~cSlo de u..~ ou 111 .. 11 Co
~11.~r. ~crrc.. dr dctcr .. in~do ....unto. vl.~ndo ..
rl ..borllCSio dI' projrto .obrt ....tirl .. de Inlcl ..tlvlI
dn t~"lIrli.

J .~. H.. hlpótr.r du Incl.o I .. Indlc ..c~u 11'
r. obJrto dI' rtqucr h,rnto rur Ito. dr.'Il'ch ..do pelo
rrC'.ldrntC' E publlclldo no Ol.rlo do Contrr••o Ha
clon.l •.

J ~P. H.. hl,ótC'.r do Incl.o 11 ••rr~o ob,rr
v ..d~.....rlulnttl nor ..~.:

I - ... Intl IU'C &'1'1 rrl tb lei". prl .. "l'l" .rrlto
lld..1 Em .~ ..ul~. I~nd~d~t ~ publlc~cio no Diirlo
do Con.rrllo H.. c: ion.. l C' rnc .... lnh..d"l ~. to•• I••Õt5
COftlPttEnt.:~•

11 - DI p~rrcrrC'. rrf'trtntt' 1 Indlc ..c~o I~

rio prof'C'rlelo. no ,r~%o d~ vlnt~ .r••tr•• prorro
IJlÍvC'l .. crltirio d~ PrC'lldincl .. da to.,I~I5:or

I

111 ~ Ir ~ CO~il.iD ~u~ llvtr dI' opinar 'Dbr~
Indlr ..~5:o concluir ,~10 ofrrC'cl~rnto dI' proJtto.
.tsulrlt t.tC' o. tr~r"ItC'I rrDhl~ntal. d... prl>po.l
,ir. consfnrrr.r
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~NDICAÇÃO N9 139, DE 1995

(DO SR. SEVERINO CAVALCANTI)

sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Justiça, a adoção de providências, no sentido de su~

tar a demarcação pela FUNAI.da área denominada Xucuru,

no Estado de Pernambuco.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINIIE-SE.)

Senhor Presidente,

Requeiro a Voa.. Excelencia, nos tmnos do ano 113, inciso I, do Regimento
Interno, que se digne encaminhar Indicaç10 ao Ministro da Justiça, para que seja adotada
providenciu no sentido de IUstar a demarcaç10 pela FUNAI, de irea declarada de posse
permarwrte indígena, denominada Xucuru, no Estado de Pernambuco a qual afetará mais de
500 familiu de produtores rurais

Esta demarcaçlo precipitada da FUNAI, levará ao desespero mais de 2000
pessoas que tem empregos diretos e que dependem exclusivamente da produçlo agrlcola ou
da água dos mananciais existentes na irea pretendida como indígena.

Sio 300 hectares de terras irrigadas, com cultura hortifrutigrangeiras e milho

Os açudes Pio de AçiJcar, Pedra D'Água, Metas, Ipaneminha, Tambores e
Carlos de Brito, abastecem de água potável a populaçlo do Municípío de Pesqueira e os
Municipios vizinhos de Alagoinha e Sanharó, servindo tambem á agro-indústrias

Entretanto, o que mais revolta, de""stimuia e constrange. e ver os direitos
fundamentais garamidos pela Constituiçlo serem postergados

i.;i:···ii;:'llIdlu,lóo I a ,roposlclio alravit
da _ual o Dr,ulMdu l

I ••u.rrr .. outro Podrr ...doclo _r ,rovl·
_'ncl••• ,'allzac5o _r .to ."~Inlst,..tlvo DU _r
.,stlo. DU .'~n~lo _r ,roJeto .obre ••atirl .. _c
.ua Inlcl.tlva ,xrlu'l~al

II ••u.n.... ""nlfrltacSo eI .. UI'" ou .."Is to
alls.1ir-. acerc .. ch- alrtrrltin ..do ....unto. vl ...ndo a
..labor ..cSio elr proj ..to .obrr "atir I.. ele In la: I..llva
dI! .tb,,,ra.

J I~. "" hlppt~~r- dg Inciso J .. Indla: ..,~u .r-
ri. obJrto elr rrtlurrhlrnto r.crlto. dr.pa'ch"c1o prlo
Presldrnte r ,ubllc..c1o no Dli.rlo do ton.rr••o Ha
c lonal.

J ~~.".. hl,plrs.. elo Incl.o Jl ••rr~o ob'tr
v ..das ... .t,U Int e. nor .,as :

J .... InclieNirs rrcrbldll5- prl .. tk·... srrS<o
lidas rm s~~ula. I~nd ..dat ~ public ..cSo no Diirlo
dD Con,resso ""cion.. l t rncaminh..d... l. Co~i••;t.
COftlpcttnt It~ I

IJ - o. parrcrrr. rrfrrcntrto l Indla:aciío "C'
rSo ,rofrrldo. no pr ..zo elr vlntr srs.tr•• prorrD
IllÍvrl a cr Itirlo Ih. "rtS IdÊ'nc 111 d.. to"la,SOI

JIJ ...... to~I••So _ur tlvrr elr opinar sobr ..
Indlc ..,Sio a:onrlulr prlo ofrrrc h,t"nto dt" ,roJrto.
s ..sulri ...tr o. tr"r.. ltrs rrDh,t"nhd. "". proposl
,·ir. consfnrrtu

Sugere ao poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Fazenda, o exame da oportunidade e conveniência de

regulamentação do artigo 260 do Estatuto da Criança e

do Adolescente.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 1995.

r--?
Deputa o r- CAVALCAN

PFUPE '

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

INDICAÇÃO N9 140,

(DO SR. JOS~ MOCIO

DE 1995

MONTEIRO)

Requeiro a Vossa Exéelência, nos tennos do Art. 113, inciso I, do
Regimento Interno da Casa, enClll11ÚÜ1amento da Indicação em anexo ao
Ministro da Justiça,

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995,

<PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Senhor Presidente.

Uma auténtica chaga social aberta no seio da socie
dade brasileira é a questão do menor,

Em todo o País ,são aproximadamente vinte milhões de

criancas e adolescentes carentes. muitos em estado de
abandono. e que. não raro. são aliciados para a prática

de toda sorte de atos anti-sociais.

Alt,r. _1.,o.ltl~o.,_o .~.I·

..rnto Int,rno.

IUDLUCID Ni "0 .DE ,,,.

1tE$C>WÇ40 N' n.DE Ite9
~•_",,,,,nto Int,mo
til t4",." los "",.10•.-. - ... . .. . .. .. t fundamental que não apenas o Estado. mas também 

a comunidade se envolva na solucão desse.gravÍssimo prQ
blema social. e uma das fórmulas para Que se alcance e~

se objetivo. é a aplicacão do disposto no art. 260. do E~

tatuto da Cri anca e do Adolescente. (Lei nQ 8 069.de 13

de julho de 1990)
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Esse dispositivo legal permite que os contribuin 
tes do Imposto de Renda abatam da renda bruta cem por ceu
to do valor das doacões feitas aos fundos controlados pg
los Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos DireI
tos da Cri anca e do Adolescente.

Entretanto, essa medida facultada aos contribuintes
do Imposto de Renda ~ão vem sendo utilizada - em preJuf
zo das cri ancas e adolescen!es carentes - eis que deman
da regulamentacão por parte do Ministério da Fazenda.

Por essa razão. sugerimos. nesta Indlcacão dirigi
da ao Poder Executivo, que o Ministério da Fazenda exª
~ine a oportunidade e conveniencia de regular.mediante
"Instrucões". o art. 26D do Estatuto da Crianca e do
Adolescente,

Temos plena conviccão de que essa providencia e~

timulará os contribuintes do Imposto de Renda a contrl
buierem decisivamente com os Conselhos dos Direitos da
Cri anca e do Adolescente de todos os nfveis.colaboran
do para atenuar o angustiante problema do menor.

- 'e"" .-/., <"Sa Ia das Sessoes, aos::!- ,t \ '".

;.' i

'.
'~--

Deputada JOS~ MOCIO MONTEIRO

LEG1SLAÇAO C1TADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DAS COMJSSOES PERMANENTES

:.t.EI N! 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Di.p6e .obre o E.Ululo da Criança a
do Adole.cente, a d. outra. provid'nci••.

.i Art. 260. Os contribuintes do imposto de renda poderio
t'l'bater da renda bruta 100% (cem por centol do valor das doa·
çoes feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
observado o seguinte:

I - limite de 10% (dez por cento) da renda bruta para pes
soa física;

II - limite de 5% (cinco por cento) da renda bruta para
pessoa jurídica.

§ I! As deduções a que se refere este artigo nlo estio su
jeitas a outros limites estabelecidos na legislaçlo do imposto de
renda, nem excluem ou reduzem outros beneficios ou abatimen
tos e deduções em vigor, de maneira especial as doaçoes a enti
dades de utilidade pública.

§ 2! Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente fixarlo critérios de utili·
zaçlo, através de planos de aplicaçlo das doações subsidiadas e
demais receitas, aplicando necessariamente percentual para in
centivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou
adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art.
227, § 3!, VI, da Constituição Federal.

fNDICAÇAo N9 141, DE 1995

(DO SR. VICENTE CASCIONE)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Justiça, a suspensão temporãria das atividades del~

gadas pelo CONTRAN ao DETRAN do Estado de são paulo,até
que sejam concluídas as investiqacões relativas às d~

núncias da corrupcão ocorrida nas gestões do Sr. Cyro
Cardoso Vida!.

(PUBLIQUE-SE. ENeAMINHE-5E.

Excelentfssimo Senhor Ministro da Justiça.

Oirijo-me a V.Exa. para expor e reinvidicar
o seguinte:

1. Considerando o fato público e not6rio, em
virtude de noticias veiculadas pelos meios de comunicação, de que o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)' do Estado de São Paulo e~

tá sob investigação da Corregedoria da Policia Civil da Secretaria de
Segurança Pública daquele Estado, para apuraçAo da corrupção instal~

da naquele 6rgão nos últimos anos, envolvendo gravissimas irregularl
dades no setor de habilitação, expedição de CNH, licenciamento de

veicules e cadastramento de multas;

2. Considerando que, no perfodo em que fui
presidente do Conselho Nacional de Trânsito (junhO de 1990 a janeiro
de 1991), denunciei a prática dessas irregularidades em dossi! entr~

gue ao então Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, mas que nAo ho~

ve providências efetivas decorrentes das denúncias;

3. Considerando que o Petran de SAo Paulo
foi presidido nos últimos três perfodos de governa estadual - ao lo~

go de doze anos - pelo delegado Cyro Vidal, contra o qual pesavam ~

cusaç~es várias contidas no dossiê que encaminhei ao então Ministra
da Justiça dando conta de sua participação nas irregularidades denu~

ciadas;

4. Considerando que a hablli taçlo • clespreper!
dos para dirigir veiculos, assim como a venda e distribuiçlo de ca~

teiras de habilitação a pessoas desqualificadas t~çnica e psicolOgl
camente para tal atividade, ~ fator fundamental da trágica condiçlo
deste Pais de lider mundial em acidentes e mortes no trAnsito;

S. Considerando que a legalizaçlo de veic~

los furtados lesa milhares de cidadlos cujo património· se perde com
a cumplicidade criminosa de funcionários do Estado;

6. Considerando que há uma discrepância ime~

surável entre o númaro de candidatos à habilitaçlo matriculados nas
auto-esçolas e o número de habilitados pelo Detran, conforme se con!
tatou através das providencias adotadas na Resoluçlo ng 748/90 do
Contran, baixada sob minha presid!ncia no referido Conselho;
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7. Considerando que nlo há controle do
Contran sobre o número de habilitaçOes ocorridas no Detran e o co~

sumo de espelhos em branco, que originam as CNHs a serem entregues ~
lo Conselho aos 6rglos estaduais, periodicamente;

8. Considerando que os Detrans slo 6rglos de
legados do Conselho Nacional de Trânsito e a este incumbe conhecer,
fiscalizar e zelar pelo cumprimento dos deveres inerentes ao poder
delegado, entendo que devo sugerir, e submeter ao elevado critério
de Vossa Excelencia, a adoçlo das medidas tomadas na referida Resol~

çlo no 748/90, dirigidas, especificamente neste momento, ao Detran
de 510 Paulo.

Tais medidas se justificam, além das razOes
expostas, também por atravessarmos o instante em que a tentativa de
apurar as irregularidades ocorrentes naquele 6rglo por seu atual pr!
sidente Dr. Enos 8iolchi e pelo Corregedor Benedito Maciel, encontra
acintosa resistencia por parte de um grupo de funcionários, agentes
do crime organizado, que se instalou, ao longo dos últimos anos, sob
a gestlo do senhor Cyro vidal.

Sala de sessOes,

Deputado Vicente Cascione

REQUERIMENTO
(Do Deputado Vicente Cascione)

Requer o envio de indicaçlo ao Ml
nistério da Justiça, relativa a suspenslo
te~porária das atividades delegadas pelo
CONTRAN ao DETRAN/SP.

S~nhor Presidente:

NOS termos do art. ll~, inciso I, e § 10, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exa. seja ~

ficiado ao Excelentlssimo Senhor Ministro da Justiça a indicaçlo em
anexo, sugerindo a suspenslo temporária das atividades delegadas p!
lo CONTRAN ao DETRAN/sP, até que sejam apuradas as denúncias da co~

rupçlo ocorrida nas gestOes do Sr. Cyro Cardoso Vidal.

Sala das sessOes, JD cJ..,!N'-C~ 00 I 5'7)-

Deputado Vicente Cascione

Dirijo-me a V.Exa. para expor e reinvidicar
o seguinte:

1. Considerando o fato público e not6rio t em
virtude de notícias veiculadas pelos meios de comunicaç&o, de que o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) do Estado de 510 Paulo es
tá sob investigaçlo da Corregedoria da Policia Civil da secretari;
de Segurança Pública daquele Estado, para apuração da corrupçlo ins
talsda naquele órgao nos úl timos anos 1 envol vendo gravissimas irreg:;

lar idades no setor de habilitaçlo, expediçlo de CNH,licenciamento d;
veicules e cadastramento de multas;

2. Considerando Que, no período em que fui
presidente do Conselho Nacional de TrAnsito (junho de 1990 a janeiro
de 1991), denunciei a prática dessas irregularidades em dossiê entre
Que ao ent§o Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, mas que n~o hO~

ve providências efetivas decorrentes das denúncias;

3. Considerando que o Detran de 510 Paulo
foi presidido nos últimos três períodos de governo estadual _ ao lon

go de doze anos - pelo delegado Cyro Vidal, contra o qual pesavam a
cus ações várias contidas no dossi! Que encaminhei ao ent~o Ministr~

da Justiça dando conta de sua participaç~o nas irregularidades denun
ciadas;

4. Considerando que o Sr. Cyro Cardoso Vidal
conseguiu elevar em muitos degraus o seu padrBo de vida durante os

anos em que esteve a frente do Detran - quando com um sa14rio de Dl
retor essa possibilidade seria dif!cil de acontecer - entendo que d~

vo sugerir, e submeter ao elevado critério de V.Exa. a determinaçgo
para que a Secretaria da Receita Federal proceda uma investigaçAo da
variaçAo patrimonial do Senhor Cyro Vidal, enquanto Diretor-Geral do
DETRAN/SP.

Tais medidas se justificam, além das razOes
expostas, também por atravessarmos o instante em que a tentativa de
apurar as irregularidades ocorridas naquele 6rglo por seu atual pre
sidente Dr. Enos Biolchi e pelo Corregedor Benedito Maciel, encontr;
acintosa resistencia por parte de um grupo de funcionários, agentes
do crime organizado, que se instalou, ao longo dos últimos anos, sob
a gestlo do senhor Cyro Vidai.

Sala de sessOes, 10 Á...-.-·, ti. If1~'

Deputado Vicente Cascione

REIIUERIMENTO

(Do Deputado Vicente Cascione)

Requer o envio de indicaçlo ao Ml
nistério da Fazenda, relativa a investigaçlo
do patrimOnio acumulado pelo Sr. eyro eard2
50 VidaI enquanto Diretor do DETRAN/SP.

INDICAÇÃO N9 142, DE 1995
Senhor Presidente:

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministé
rio da Fazenda, a investigação da variação do patr!
mãnio do Sr. Cyro Cardoso Vidal, enquanto Diretor
Geral do DETRAN do Estado de São Paulo.

(DO SR. VICENTE CASCIONE) NOS termos do art. 113, Inciso I, e § 10, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exa. seja ~

ficiado ao Excelentlssimo Senhor Ministro da Fazenda a indicaçlo e.
anexo, sugerindo que seja realizada uma investigaçAo que apure a v~

riaçgo do patrimOnio do Sr. Cyro Cardoso Vidal, enquanto Diretor-G~

ral do DETRAN/SP.

Sala das sessnes, (fl M ~" ~ "1S.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentlssimo Senhor Ministro da Fazenda. Deputado Vicente Cascione
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RESOLUÇÃO N' J,. DE J989
i'\WP* ~ /tellmentt1/nttf1lD
,. t~m.r.dOI Depu~dOI,

b) a escob ruraJ típica é um local de carãJcia quase absoluta, com
parca criatividade face i especWidade da clientela,

c) essas escolas funcionam marcadas por cIislorções e inadequações
originadas pelo caráter urbano dos conteúdos que transmitem e pelo &to de lerem
coordenadas e administradas por um sistema nitidamente 'de cidade',

d) a inadequaçio curricular e metodOlógica acarreta distorções na
fonnaçio do aluno Ievando-o ao desenraizamento cultural e á valorizaçio do urbano em
detrimento do rural.

IIt r "vi",

R[6DLU~ID NR '10 • DE '''J
A1t~ra dls.po.ltlvo•. do

Ill~nlo Inll'rno.

Art. U3. IlIdlc",lío i " "roP051,iío
da _uIII o OCPUlMdu'

I - 5U'I'rl' a oulro 'odl'r a "doelo'l' "rovl
dlnc'.. "rl'.I'~lIelío,1' ato ad~Inl.trat'vo ou dI'
.I'sllo. Ou o ~nvlo '1' "roJl'lo sobr~ ".atirla .1'
.ua InlcllltlvlI I'Kclu~lvlI'

II - SU'I'rl' " ~~nlfe,t"cSo dI' U~II ou ~lIls Co
~I5.~I'. acerc" dr dcter~ln~do IIssunto. vls~ndo li
c-1"borllclío dI' projeto sobrl' ~.tirlll de Inlcllltlv"
cf 1\ C~1l1Ilr".

e) a escola do homem do campo está a exiair um planejamento

educacional especifico com caractensticas e fundamentos próprios que pressupõe uma açio

de pessoal especializado no trato com a terra e com sua aente•

f) as ações hoje empreendidas pelas escolas técnico-lJrlcolas

federais sio exemplares para as demais escolas rurais do PaIS quanto i formaçJo de pessoal

efetivamente qualificado e i capacitaçio da populaçio rural para uma melhor utilizaçio dos

recursos disponíveis e usufruto dos bens que produz.

s) Oconjunto das 144.611 escolas fundamentais e das 250 de nivel

médio, públicas e rurais hoje existentes no Pais. poderi ter um relevante papel a

desempenhar na fixaçio d05 jovens do meio rural no seu meio sócio-cultural, através da

qualificaçio para a atividade agricoJ~ competente. eficaz e economicamente rentivel,

h) grande pane dos quase 1.300.000 alunos das escolas rurais, se

nIo forem estimulados a permanecerem de maneira produtiva no seu meio.

transfonnar.K-i em migrantCS, futuros habitantes cIas periferias urbanas;

• 22. HII "I'ótl'sr do Inciso II.s~r~o ob~l'r
VllcfllS 115 SI"Uintc-5 nor".5'

• J2. HII hlpôt~.c do inciso I " Indlc"c~o 51'
ri obJl'lo de reClu~rhlf:'nto "scrito. dI'5'II'c""do pelo
rr"5Id~ntl' I' ,ubllclldo no DI'rlo do Con.rl'5S0 Ha
clonlll •.

I - a5 I nel i c il( i~5 r 1'1 eb I elI\5 "tia "1'.11 sl'r l'o
l1dQS I'M s~Mul". I~nd.d.t l ..ubllc~eio no Oi'rlo
do Con,rl'550 Nllcionlll I' I'ncllminhlldlls l5 COMi.si,..
COlIl!>l't I'nt~!'.

II - 05 pllrl'Cl'rl'. rrfl'rl'ntl'~ • Indlc"c~o .~
rSo "rofl'rldos no ,r,,%o ell' vinil' .~5.D~S. "rorro
lIa\vf:'l " cr Itir io d~ Prl'51dfnc 111 dll COllli.siiol

III - se a CO~155io _UI' tlVl'r dI' o,ln"r sobr~
Indlcaclío concluir pelo ofl'rl'cllllcnto d~ ,roJl'to.
sr,ul,Il "sle os. tr~",1t1'5 '~Dh'l'nlals dn ,roposl
~il'. con,fncrl'll

Requer o _inhamento de Jndicaçio 10
Ministério da Educaçio e do Despono propondo
que sejam transformadas em escolas
técnico-agricolas as escolas rurais do Pais.

REQUERIMENTO N° • DE 1995.

(Do Sr. Padre Roque)

~
Deputado P~OQUE

Sala das Sessões. em(CdeCÇde 1995.

propomos que o Ministério da Educaçio e do Desporto faça

gestões junto aos sistemas estaduais e municipais de ensino no sentido de transformar SU3S

escolas rurais em escolas técnico-agricolas. com curriculos especiais e organizaçlo

adequada i promoçio do aluno. capacitando-o e incentivando-o a continuar nas atividades

rurais.

N9 143, DE 1995

PADRE ROQUE)

INDICAÇÃO

(DO SR.

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministé
rio da Educação e do Desporto, a adoção de providên
cias para que sejam transformadas em escolas técnico
agricolas as escolas rurais do Pais.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor MiniItro da~ e do Despono:

Nos tetll105 do an. 113, ilIciJo J e § ,. do ltegimento Interno da
Cirnara dos Deputados, com base DOS lltigos 205 (caput), 214 (IV) e Xl7 (caput) da
Constituiçio Federal e considerando que

a) a pobreza de milhões de minifundiirios e de trabalhadores
assalariados do campo forma, boje, WIlI verdaJleira faveb rural com 05 nWs altos Indices de
anafalb:tismo, monaJidade infantil, desemprego e IUbemprego do Pais,

Senhor Presidente.

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do ano J13, inciso I e §

)' do Regimento Interno da Cimara dos Deputados. seja encaminhada, ao Ministerio da

EducaçJo e do Despono. a Indicaçlo anexa que sugere a transfonnaçio das escolas rurais

do Pais em escolas técnico-agricofas.

Sala das Sessões. em{Ode cr: de 1995.

q2__~
DeputadoPA~~OQUE
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L!GULACAo CITADA. ANEXADA 'ELA COOlDENACAo ..fltc ,:. - :;::í~c:,::t~: :~:~~":':~::~:t ~:o :~.v~;
DAS COMISSOES 'EItMANENTES .nUo. ou. ~nyl. ,~ pnJ~t...Iln a ••tir I.. tle

sua InlclatlY. ~~clu~IYat

primeiro

TtnlLOVlII

CAPI1u.o 111

DA EDUC~ÀO.DA CIJL11JKA E DO DESPOItI'O

SEr;.iol

An. 20!\. Acducaçlo. direito de todos e dever do Estado e da famllia. Krli pro
movida e incen\l\'ada com a colaboraçlo d= :;x:icdade. visando 10 pleno desen
volvimento da peIIOI. seu preparo para o exen:lc:io da c:idadania c SUl qualifica
çlo para o trabalho.

Ar1. 21". A lei estabelecerá o plano nacional de cduc:açio. de duraçlo plurianual,
visando i aniculaçlo e 10 desenvol\'imento do ensino em ICIIS divenoII nlveil C i
integraçJo daI açilcs do poder público que conduzam i:

1-crradicaçlo do analfabetismo:
fi - univenali1.lÇl{' do atendimento escolar:

111 - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formIçIo JIIIfll o trâlho;
V - promoçIo humanista. c:icntlfic:a c 1CCIlOI6Iic:a do 1'1'1.

CAI'lm.o VII

D" F,\AIIJ.'A, 1),\ CRIANÇA, DO AlXlI.F.SI·F.~"TF. F. 00 IllOSO

An. 227. É dc\'cr da família. da sociedade c do Eslado _.urar i criança CIO
adolcsc:cnlc. com absolula prioridade. o direito à vida. à saildc. à alimenlaçAo. i ctIu
caçilo. 10 lalCr. à proli55ionali'.DÇJo. à cullura. i dillnidadc:.1O respeito. i liberdade e
i convivcnci. familiar c comunilária. além de colocá·los a sah'o de toda forma de
ncgliaéncia. discriminaçJo. exploraxilo. \·iolência. cruclcL1dc: c opress.'Io.

RESowçAO N' 17. DE I.a.
~ • 'f#/mInltJ ""'"."-. ã",." _ ""...... - . . -

IUDLUUD NR "0 .DE '''1

Alt~r. tll ••o.itivo....o .~.i

.~nto Interno.

... ------
~t:···iji:·I".. iUCIiO i • pr....osicSo .t,.y~..

d. _u.1 o Dc,ut ••ul

1I ••u,~re li ...." I f~t' IIC SO tlr UI.1l ou 1111 is Co·.l'••;~' "~erc ...c· drlc-rll.in.,c1o a ••unlo. vl ...ndo li
el ..borllCSo _~ ,roJrto sobr~ "Iltirill _r InlcllltlY.
d~ Cl~llra. .

• IR. Mil hlplt~.c do Inciso I a Incllcllc~u ~r

r. obJeto 'c rc_urrl ..rnto ~.cr.to••r'~.chlldo ,~Io
PrC".I ..~ntC" ~ ,ubliclldo no D"rlo do Con.re.so H.
c lonal. .

• 2R. Mil hi,lt~sr .0 inciso 11. s~r~o ob~c"r·

yadas •• se.u int c". nor .'11"

I • li' indicloCir. rc'cebidll' ,~1" "c'.. scrSio
lid". eM s~"ula. I~nd.dllt l 'ublicllcSp no Di'rio
do Con.re••o Mllclonlll c enca.. inhlldlls 1. Co.. l ••ie.
COAlpetcnl,r, t

1I • o•••rrc~rr. rrfrrentrr. 1 incllcadio ".'.
rSo ,roferi"os no ,r.:o d~ yint~ ar••trs. ,rorro
111\"1'1 • cr Uir iu di' 'rC'.ldfnc'" 'li CoallasS:oJ

1II - .1' . Co.. l.sSo _u~ tlyer ,~ o~in..r aobr~

Indlr.clio concluir '1'10 of~r~ci..rnto d~ ,roJC'to.
.~.ulr' c"st~ OI trl"It~. r~DI"~,,',,I. d"l ,ropoII
~·iC'. conlfn~rr.t

PROJETO DE LEI N° 332, DE 1995
(Do Sr. Augusto Viveiros)

Dispõe sobre o exercício da profissão de Agente de Saúde
Comunitária.

(~S COMISSDES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA; DE TRABA
LHO, DE ADMINISTRACXO E SERVI CO POSLICO; E DE CONSTITUI
CÃO E JUSTICA E DE REDACXO (ART. 54) - ART. 24. 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1,9. ·1 p.xerciclo da proCissão de A'lente de Sa~

je Comunítârla reie-se pelo disposto na presente Lei.

Art. 2'. Para o exercício da profissão a que se

refere 1 ~rti~o anterlor. eXige-se:
r - prova de escolarldade em nivel de

.srau:
rI - .;;Jmprovante 'je conclusào de curso de (armação

basle;') t!m .Jaúae .;,)munltárl.3. 1 ser mlnistr-ado nos termos do

.~ue Jlspuser " r"!gulament~ desta Lel.

Art. 31. ~ompete ao Agente de Saúde Comunitária:

I - mlnistr.3r conhecimentos sobre prevenção. de

joenças;
LI - prestar atendimento em primeiros socorros, im~

nizaçio. cuidados primários e Vigilância epidemiológica.

Art. 4'. A jornada de trabalho do Agente de Saúde
comunitária é de 6(seis) horas diárias •

Parágrafo único. A Jornada de que trata este arti
go poderá ser prorrogada por até 2(duas) horas diárias. com
remuneração acrescida de. no mlnimo. SQ%(cinquenta por cen

to) sobre a hora normal.
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Art. SQ. A remuneração do trabalho notUrno será

acr~scida de, no mínimo, 60%{sessenta por cento) sobre a r~

muneração do trabalho diurno.

§I'
Art. 6-, O Poder Execut~vo regulamentará a presen

te Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 7Q. Esta Le~ entra em vtgor na data de sua

pUbllcaçào.

§ 2' Seria destinada. ao Banco ~endional do Bruil SIA os depósitos
e aplicações relativos a programas ~ projetos de cariter regional, de responsabilidade da
Unilo. executados na Regilo Sul, na fonna do parágrafo 2' do artigo 192 da
Constituiçio Federal.'

Art. 9 g • Revogam-se as dispOSlções em cOntrário. AIt.2" O artigo la da Lei n' 7 315, de 24 de maio de 1985. pusa
a vigorar com a seguinte redaçio:

'AIt. lO O Poder Executivo poderá promover a venda de ações da
companhia, mediante oferta pública. desde que nio seja afetado o controle da
Unilo sobre o capItal votante.'

:IJSTIFICAÇÀO

Com a presente proooslção. estamos retomando merl

tórla iniciativa do ex-Deput~a~Paulo Portugal -- a quem re~

demos n055;;.,5 homenagens -- ~·.ll~. ell 7/7/93 • .3.presentou à con

sideração desta Casa o PL n g 3.994jQ3 • .3.rquivado em final de
~eglslatura. tratando do mesmo assunto.

An.3'

An.4'

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Revogam·se u disposições em contrário.

Como bem lembrou, :"laqueIa oportunldade. 'J llus-

tre ~x-?arlamentar Cl tado. ""i tendênc la :;ontcmporârrea do Di

relto do Trabalho é estender seu manto protetor a todas as

profissões existentes. a fim de que fi.quem deVidamente es

peclficadas os dlreitos ~ deveres de seus exercentes l !.

JUSTIFICAÇÃO

A proposta que .presentlUllos hoje pua o Julgamento do Congresso
destina-se a assegurar o cumpnmenlO do dISposto no parágrafo 2' do artigo 192 da
Constituição Federal, ao mesmo tempo em que intenta salvaguardar a Uniio de
dlspéndlos futuros desnecessaIlOS. como demonstraremos a seguIr.

Dentre as novas profissões surgldas com a explo

são jemográfica e o advento qas grandes c~dades, uma se avu~

ta em importânCia: a do Agente de SaÚde Comunltária.

Ressaltamos, miclalmente. que o projeto em questio foi apresentado na
legIslatura passada pelo dustre colega Deputado Edson Menezes da Silva, do PedoB do
Rio Grande do Sul. não tendo Sido completada a sua aprectaçio nestll C..... Pela
relevàncI3 da materia., Julgamos por bem reapresenta-Ia.

::omo é do conhec trnento de ':odos. 'J Agente de .3aú

je ':vmur.i tária atua na l.:nna .je frente ·ja -:;;aúde ;:ublica, -:!ll

1tividades preVentlvas 1e t~untzaGão ~ vlgilâncla epldem~o

:~glca. prlmelros 30corros ~tc.

A ConstituIção de 1988 detellllUl& que os depósitos e aplicações de
recunos financeIros relativos a programas de car.i.ter regional de responsabilidade da
Uruão sejam destinados as suas respectIvas instituições regionais de credito. A unia.
mstltUlção têderal de cre<ino com ação voltada tipicamente para a regiio sul é o Banco
Mendional do Brasil S/A. sendo-Ihe possivel. portanto. cumprir o papel assinalado Pelo
referido dispOSitivo constitucIonal.

Deputad~.AIJGUSTO VIVEIROS

P~is b~m. 3pesar jesses lr.estlmávCls servl;os ore~

teso ~sse5 prof~SSionais a~nda não t~veram a sua profissào

regulada em lei. çontamos com o apo.o de nossos ilustres

Pares para sanarmos essa falha de nossa legislação laboral.

:ados ~ coletivldade, 50ore~udo às c?munldades ~alS

Caber•• lei federaL na fonna do i~ciso U do parágrafo I' do artigo 45 da
ConstItuIção Federal definir os planos regionais e o plano nactonal de desenvolvimemo
eocnômíco e social. a serem aprovados conjuntamente. Assim sendo. antes da cdiçio
dessas leis não faz qualquer sentido transferir o controle do Banco Meridional do Bruil
para a inICiativa pnvada, como pretende o Governo. poís trata-se da única entidade
federal que atende .. cilJ'lletenstícu previstu no parágrafo 2' do lUtlgo 192 da
Constituição. Caso seja vendido o Banco Meridional, a Unilo correrá o sério ri""" ele se
ver obrigada. em futuro próximo. a criar uma instituição de crédito pua atuar na regiio
sul na sentido de dar cumprimento ao citado dispositivo.

Por outro lado. a própria exi!tCncia e atuaçio do Banco Meridional do
Brasil já representlUll uma fonna de contribuiçio da Uniio para o d......volvimento da
regilo sul, onde se concentram as aplicações do Banco através ele~ 00

setor produtivo. N.... sentido, a venda do Banco significaria a JUspensio ele uma du
yüU.... contribuições efetivu que a únilo dá para o desenvolvimento do Sul, ~

concorrerá pua a concentraçio ainda maior do já oligopolizado setor financeiro.

:aren-

de 1995.

~.- '. ~.

Sala das Sessões t em '.; de
\
\

PROJETO DE LEI N° 333, DE 1995
(Do Sr. Aldo Rebêlo)

Altera a Lei n9 1.315, de 2~ de maio de 1985, que
"autoriza a desapropriação de ações das companhias que
menciona e a abertura de cridito especial de ati Cr$
900.000.000.000,00 (novecentos bilhões de cruzeiros) e
di outras provid~nciasll.

Outrossim, lembtamos aos nobres pares que o CtIJlIplÍtDl!lllO do
mandamento constitucional do ano 192, § 2'. nos termos deste Projeto ele Lá, trará
apeou lucros á Unilo Federal, já que o BMB tem obtido suceuivos resultados poéIivoI.

Sucedâneo do entJo virtualmente falido SuIbruiIàro - insIituiçIo bulcária
privada - o Banco Meridional do Bruil tomou·se estatal pela Lei n' 7.315, de
24/05/1985. A época recebeu aporte de Uniio no lDOIIlaDte de USS 121 miIhllClI, hoje

completamente ressarcido. Ainda que atuando num mercado extRIIWIlellte compelitMl,
o BMB se afumou: seu p&trimônio liquido pU5Oll, em 1985, de USS 111.1 miIhõeo para
USS 234,7 miIhIles. Seu lucro liquido no primeiro deste ano totalizou USS 19
milhões, superior aos USS 14.3 miIhIles alconçodos .... todo 1992. Em maio de 1993, a
instituiçiq operou com USS 862 milhões • destinando-os entre outros: 240 miIhões para
financtlUll....OI habitacionais, dos quais 75'4 no Rio Gnnde do Sul; empresu
comerciaá, USS 318 milhões; crédito rural, SSS 30 milhlleI, 70% apIicIdoI no Rio
Grande do Sul.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI ~Q 122, DE 1995)
Além de ter "PIlllO • conta' o BMB, deode sua criaçio, contribui para oa

cofres público.. com o recolhimento de mais de USS 200 milblla em iq>ooloc e
contribuições (INSS. FGTS. FlNSOCIAL etc).

o Congresso Nacional decreta:

An. I' O anigo 4' da Lei n' 7.315. de 24 de maio de 1985, pusa
a vigorar acrescido de um novo parágrafo. com a redaçio que se segue, renum..-ando-se
o atual parágrafo único:

Hoje sio 700 mil contribuintes correntistu (50% no llS), 430 mil coatu
de poupança e 50- mil acionistu.

Longe de ter inchado. como O<:O\Tll com algumu empresas estataia,o
BMB tem hoje 170 lIIlênciu &IItomatiz&das, e outru 86. mun total ele 2S6 aginciu
contra 380 em 1985; 12 mil funcionários venus 19 mil; lO ouperintendEnci e nio mais
25. como em 1985.
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Em resumo, um banco SIIIl*Io, lIIIdMiI e parceiro úliI da economia do
Sul do pais, lIOradamente do Rio Grande do Sul, como os dados Iàma t""annnham

eJoquent<maItC. Um~ de efláàIcia e gana 00. fimcionírioa e Diretores do
BMIl

Sala du Seuõa, em lide lbbriI de 1995

.~t/7vl-vvl/?
DEPUTADO ALDO REBELO

PCdoB-SP

"lEGISLACAo CITADA ANEXADA PELA
I:OORDENAC10 DE ESTUDOS !..EGISLÂT1VOS· tel'·

CONSTITUIÇÃO
REPúBLK:& FEDEIUlTIVA DO BIUlSJL

1988

LAPtTIl.ü l

Do PODER LEGISL,\IIVU

Srciol

Do lOV;PL~:;O .V.lC/O.\'AJ

Art. oU. O Poder Leglslau\o e e.crcldo pelo Congresso NaCIonal. quc sc compõe da
Camara dos Deputados e do Senado Fcderal

Pnro!!rnfo unten Cada legIslatura tera a duração de quatro anos

Art. ~5. A Camara dos Deputados compõe·sc dc rcpresentantes do po\'o. elcllos.
pelo ststema proporcIOnaI. em cada Estado. cm cada TerritÓriO C no D,stmo Fe·
deral.

§ I" O numcro total de Deputados. bem como a representação por Estado e
pelo D,stnto Federnl. será estabelccldo por leI complementar. proporCIOnalmente á

.população. proccdendo-se aos ajustes neccssanos. no ano antenor as eleIções. para
que nenhuma daquclas unidades da Federação tenha menos de 0110 ou maIs de setenta
Deputados.

§ 2° Cada Temtóno elcgerá quatro Deputados

Art. 46. O Senado Fedeml compõe·se de representantes dos Estados e do Dlstnto
Federal. elellos segundo o pnncipu. maJont.áno
......................................................- _-_ .

C\pITI'lOIV

D< I SI5TlM.\ Ft:-A.'CEIRO N \ctO:-lAL

Art. J!l2. O Slstcma financclfo nacIOnal. estrUlurado de fonna a promO\'cr o dcsen·
vO\\',mento equilibrado do Pais c a semr aos mteresses <1.1 colell\ l<l.lde. sem rcgulado
em lei complementar. que d'slllmí. mclusl\·c. sobre

§ 2 " 05 rccursos fmancelfos relauvos a progrnmas c proJetos de carater regio
nal. dc rcsponsabllldade d:l limão. serão deposllados em suas mSlllulçôes regionaIs
de credllo e por clas aplicados

Art. 10. (Vetado) o Poder Executivo poderá promover a venda.
mediante oferta publica. de açóes Que assegurem o controle da Compa.
nhia.

PROJETO DE LEI N° 334, DE 1995
(Da Sra Fátima Pelaes)

Dispõe sobre a lndeni:ação da concubina, no ~a~ú de a~i

dente de trabalho do companheiro.

(APE~SE-SE AO PROJETO DE LEI ~9 131, DE 1995)

o Congresso NaCional decreta.

Art. Ift Sempre que ocorrer aCldenl~ de trabalho ou de transporte,

do qual decorra a mone do segurado da PrevtdênclJ. SOCial. e assegurado o direito de

"cceber a Indenlzaçào correspondente à respectlva concubina. ~e entre ela e o tà.Jec.do mio

haVia impedimento para o mauimànio

An 2° Esta ICI entra em \'tgor na data de sua publicação

Art 303
Revogam·~ as dispo~lções em contrano

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de ICI, ~emelhante"'a proposlçào antenonnente

apresentada pelo cx~Deputado João Fausuno, tem por escopo InstitUir o direito da

concubína ao recebímento da indemzação quando o companheiro "ler a falecer em

decorrência de acidente de trabalho ou de transpone

A materiJ. ja se encontr~ consagrada na Jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal. pela Sumula nO 35, tendo como eXlgencla apenas que nia

tivesse haVIdo impedimento para o matnmônio.

Nlo maIS se Justificam, ponanto. contendas JudiCIaiS que 50

resultam em delongas na aplicação do direito reconheCIdo pela Cone Suprema. Impondo·se

a edição de diploma legal que diSCIpline a materia.

Por essas razOes. espero contar com o apolO das ilu5tres Pares

para a aprovação do Projeto.

Sala das Sessões. em\~e d-\ de 199~

'\
.4t

Deputada FAT!MA PELAES

PROJETO DE LEI Nº 335, DE 1995
(Da S~ Fátima PeJaes)

Dá nova redação ao art. 89 da Lei n9 7.210, de 11 de

julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata das

penitenciárias de.mulheres.

LEI :-I? ;.315. DE 24 DE MAlO DE 1985

l~S COMI550ES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA
CO~STITÜIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃD).

O Congreuo Nacional decreta:

DE

Autoriza li deslIproprillcio de a:"~"5 das
companhia, que mencIona e a abertura de
crédi'o especloi de ate CrI 900.000.000000
'novecentos bilhdes de cruzeIros, e da ou".5 providéncias.

Art. 4? Os conglomerados referidos no artigo I? ~est~ lei serão
fundidos em instituição financeira IVetado) com a denommaçao de Ba~'

co Meridional do Brasil S.A.

Parágrafo único. As companhias pertencentes aos conglomerados
de Que trata o artigo I? desta lei. Que por sua natureza não pud~rem ser
incorporadas peio Banco Meridional do Brasil S.A.. serão conSideradas

suas subsidiárias.

Art. J" O art. 89 da Lei n" 7.2IO, de I I de julho de 1984, pUla a

visorar com a seguinte redaçlo:

"Art. 89. Além dos requisitos referidos no artigo anterior, a
penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e
parturiente e de creche com a finalidade de assistir ao menor
desamparado cuja responsável esteja presa. H

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

O objetivo do presente projeto de lei eadequar o ano 89 da Lei de

Execução Penal (Lei n° 7.210. de 1I de julho de 1984) com o ano 5°. L. da Constituição
Federal.

Com efeito, a Lei de Execução Penal preocupou-se com as

condições especificas da presidiiria no tocante ao pano e a amamentação. No entanto, o

an 89 da Lei de Execução Penal nio obriga a existência de seções para gestantes e

panurienles presas e de creches para os filhos das presidimas, apenas faculta a sua
imtaJaçio

A Constituição"Federal de 1988 foi mais lonae e tomou obrigatória
a existéncia de instalações a fim de que as presidiárias possam amamentar seus filhos e

dar-lhes assistência.

Tendo em vista o alto grau humanitirio deste projeto de lei. tanto

para a mulher presidiãria quanto para seus filhos, contamos com o endosso de nossos

ilustres Pares para a sua aprovação

Sala das Sessões, em t!de 04 de 1995.

4
Deputada FAT~A PELAES

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO 11
Dos DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMEi''TAlS

CAPI11.'LO I

Dos DtREtTOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5.° Todos são Iguais perantc a lCI. sem dlstmção de qualquer natureza. garantin
do-se aos brasileIros c aos estrangeiros residentes no Pais a mviolabilidade do direito
á vida. á liberdade. á igualdade. á segurança e á propnedade. nos termos seguintes:

L - às presidiárias serão assiguradas condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o periodo de amamentação;

LEI N? 70210, DE 11 DE JULHO DE 1984 (*)

Institui a Lei de Execuçdo Penal.

o Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO IV
DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

................................................................................................
CAPITULO 11

DA PENITENCIÁRIA

An. 87. A Penitenciária destina-se ao condenado à pena de recluslo, em regime
fechado.

An. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório,
aparelho sanitário e lavatório.

Parái1'afo único. Slo requisitos básicos da unidade celular:
a) salubridade do ambiente pela concorr!ncia dos fatores de aeraçlo, insolaçlo e

condicionamento térmico adequado á exist!ncia humana;

• Vide lUto 92, caput•.

b) área mínima de 6 m' (seis metros quadrados).

• Vide 1UtS. JJ. IV. 99. ptU6,rtl/o UIlKo. , 104.

Art. 89. Além dos requisitos referidos no artigo anterior, a penitenciária de mu
lheres poderá ser dotada de seçlo para gestante e parturiente e de creche com a finalida
de de assistir ao mClÍOr desamparado cuja responsável esteja presa.

Art. 90. A penitenciária de homens...erá construida em local afastado do centro
urbano a distância que nlo restrinja a visitaçlo.

PROJETO DE LEI N° 336, DE 1995
(Da S.-a Fátima Pelaes)

Assegura à mulher, na condição de cabeça-de-casal ou che
fe de família, o direito de aquisição de terras pública~

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE AGRICUL
TURA E POL!TIRA RURAL; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta;

An. 1° É assegurado á mulHer, na condição de cabeça-de-casal ou

chefe de família. o direito de aquisição de terras públicas oriu~as de processo

desapropriatório ou de ações discriminatórias.

Parágrafo único. Fica assegurada a panicipação igualitiria da

mulher na composição das comissões agrárias responsaveis pela ínstruçfo e

encaminhamento dos pedidos de aquisição e desapropriação de terras, pelo processo de

seleção dos beneficiirios e pelo acompanhamento e avaliação da implementação dos Planos

Regionais de Reforma Agriria.

An. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 318 Revogam-se as disposiç{les em contrârio.

JUSTIFICAÇÃO

Na sesdo de 15 de maio de 1991 foi apresentado um projeto de lei

pela ex-Deputada Lúcia Braga, que, pela importância do conteúdo e por ttaW-se de

assunto m~ito atuai, decidimos reapresenla-Jo a esta Casa. para ulterior apreciaçlo.

Atendendo a preceito constitucional (art. 189, paragraIo único). a

proposta assegura á mulher. na condição de cabeça-de-cual ou chefe de familia. o direito

de aquisição de terras nos programas de reforma agriria e garante a sua panicipação nas

comissões agririas rcsponsaveis pela instrução e encaminhamento dos pedidos de aquisição

.e desapropnação.

Se examinannos a composíção da população economicamente

ativa (PEA). venficamos que a partlcípação da mulher tem crescido significatívamente. em

1940, a economia nacional empregava 9.5 milhões de pessoas. desse total. 15.3% eram

mulheres. Em 1960, este percentual já era de 17.9%. elevando.se para 27,40/. em 1980 e

32.2% em 1982
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Dados do IBGE revelôm um aumento substancial da partícipação

feminina no total da PEA. Se examinarmos as taxas medias geometricas de incremento do

PEA. venficarnos que a particípação feminina cresceu 4,22% no penado 1960/70 e 6.92%

no decênio 1970/80

PROJETO DE LEI N° 337, DE 1995
(Da S~ Fátima Pelaes)

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para as e~

presas que oferecem gratuitamente creches e pré-escolas
;os filhos de seus empregados e dá outras providências.Durante multo tempo à mulher no meio rural cou~ tão-somente.

O exerclcio do trabalho domestico. o trabalho não pago. Hoje. a SItUaçãO começa a ser

invenid~, A introdução maciça de mulheres no processo produtivo està levando, inclusive.

a nova formulação do conceito de organização familiar. a novos padrões ocupacionais
(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA; DE
ÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
çÃO (ART. 54) - ART. 24, II)

FINAN
RED!;

Nesse contexto é que queremos colocar o papel da mulher no

processo de reestruturação do sistema de posse e uso da terra. A rcfoTmuJação da estrutura

fundiária - como o advento de oportuntdades iguais de trabalho para grandes comingentes

popuhlt.CÍonais que vivem no meio rural ou dele foram expulsos para a periferia dDs centros

urbanos ~ não pode prescindir do concurso da mulher trabalhadora.

Amplo programa de reestruturação fundiária tem um significado
muito importante no desenvolvimento nacional, nao podendo, portanto, ser uma tarefa

exclusiva do aparelho de estado. É imprescindível a participação direta dos beneficiários do

processo e. em especial. da mulher trábalhadora. A garantia de sua participação na

formulação da política. na implementação. acompanh~mo e avaliação dos planos e
programu é condição necessária para o êxito do empreendimento.

A participação nesses programas de reforma agrária nio tem outro

objetivo senio permitir o exerclcio da cidadania pela mulher trábalhadora no meio rural.

Ela, que já participa efetivamente do processo produtivo. requer espaço para, tambem,

participar das decisões que envolvem o seu destino.

Sala das Sessões. em .yq,de 04 de 199<

Deput.d:~A PELAES

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TiTl1.<} VII

DA ORDEM ECONôMtCA E FINANCEIIU

CAPITULO III

DA PoLlTtCA AGRiCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária recebe
rão títulos de dominio ou de concessão de uso. inegociáveis pelo prazo de dez anos.

Parágrafo único. O título de domínio'e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou á mulher. ou a ambos. independentemente do estado civil. nos termos e
condições prevístos em lei.

o Congresso Nacíonal decreta

Art. 10 A pessoa jundica fica autortzada a deduzir do IInposto

sobre rendas e proventos de qualquer natureza a que estiver sUJeita. como incenti\o tiscal.

valor correspondente ao resultado da aplicação da ahquota do Imposto sobre o montante

das despesas realIzadas com a oferta gratuita de creche e pre-escola aos filhos e

dependentes de seus empregados

~ 10 Para os efeitos deste artIgo. poderão ser consideradas as

despesas referentes a mensalidades pagas a creche$ e pre-escolas de terceiros. a salanos e

respecttvos encargos sociais de empregados dedicados e\.c1usÍ\ amente a operação e

manutençào de creches e pre-escolas da propna pessoa Jundica. a consumo de matenais

normalmente utilizados em creches e pre-escolas. a deprecIação dos bens imobilizados

destinados a creches e pre-escolas

§ 2° O valor do Incentlyo sera limitado a dois por cento (:0 o) do

imposto devido. observada a restrlçâo constante do art 11. q. ~o. da ~ledlda PrOHiOrla nO

947. de 2Z de março de 1995. podendo o e\entual e\ce550 ser transfendo para dedução

nos dois anos~calendano subsequentes

§ 3° As pessoas Jundicas poderão antecipar a dedução do II1centivo

fiscal previsto nesta leí. deduzindo seu ... alor do 11l1pOSto de\ido mensalmente. apurado de

acordo com os art5 17. 18 e 29 da Lei nO 8 981. de ZÜ de janeiro de 1995

§ 4° O incentivo tiscal pre\ ISto nesta lei nào e\c1ul ou reduz outros

incentivos ou beneficios fiscais nem esta sujeito a outros limites e5tabeleCIdos na legislação

do imposto de renda.

Art. :!,1I Sem prejUlzo do disposto no (:tlpm do artigo anterior. as
despesas a que se refere seu § I°poderão ser computadas na determinação do lucro real.

Art 3G A pessoa jundica que usufruir do incentl\o fiscal previsto

nesta lei fica obrigada a manter arqun,ados. ate a data em que ocorrer a prescrição do

credito tributârio correspondente. alem dos compro'- antes das despesas. os doct.;mento5

que comprovem a re13ção de dependência das crianças assisudas com os seus empregadas

Art 4° As infrações aos dispositivos desta lei. sem prejUlzo das

sanções penais cabíveis, sujeitarão o contribuinte a cobrança do Imposto não recolhido.

acrescido das penalidades estabelecidas na legislação aplicavei ao imposto de renda e

proventos de qualquer natureza.

Art 5° A utilizaçào fraudulenta do beneticio fiscal . ·,tltuldo por

esta lei enquadra-se como crime pre'oisto no art :0. inciso IV. da Lei n° 8 137. de 27 de

dezembro de 1990. sujeitando o infrator as mesmas penas nele cominadas, respondendo

pelo crime o aCIonista controlador e os administradores que para ele efetivamente tenham

concorrido

Art. 6° O valor do imposto que deixar de ser pago em decorréncia

do incentivo fiscal ora instituido de....era ser contabilizado. pela pessoa juridica sujeita ao

regime do lucro real. como reserva de capital. que '3omente poderá ser utilizada para

absorção de prejUlzos ou aumento do capital social

Art. 7" Esta lei entra em 'vigor na data de sua publicação.

produzindo efeitos financeiros a pantr do ano subsequente

Art 8° Re.....oganHie as disposições em contrano .

JUSTIFICAÇÃO

lnspirando~nos em proposta ja apresentada na legislatura passada

pe-Io ilustre ex-Deputado Jabes Ríbelro, catalogada como Projero de Lei nO : 882, de 1992.

que foi arquivada de acordo com o 3rt lOS do Regimento Interno. tomamos a iniciau'va de

novamente oferecer a materia a deliberação do Congresso NaCIOnal. pela relevância que lhe



12234 Quarta-feira 7 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

é peculiar. Sabendo poder contar com a anuência do nobre ex-parlamentar. adotamos.

tambem. as justificativas que enriquecoram referido projelo de lei.

Ao Iratar dos "Direitos Sociais". a Constituição Federal assegura

aos filhos e dependentes dos trabalhadores. desde o nascimento ate seis anos de idade. o

direito a assistência gratuita em creches e pre·escolas. confonne art, 7°, incIso XXV, Ao

tratar da "Educaç!o". o art. ~08. inciso IV. prescreve que o dever do Estado com a

educação será efetivado mediante garantia de atendimento em creche e pré-escola ás

crianças de zero a seis anos de idade. Essas previsões constitucionais 510 de natureza

programálica. carecendo de complementação

É nossa intenção provocar o debate sobre o assunto. no ãmbito do
Congresso Nacional. de tal forma que se produza um diploma legal capaz de contribuír

parai. o alcance da eficàcia dos dispositivos constitucionais acima mencionados. atendendo

assim os reclamos da classe trabalhadora

Um dos aspectos da questão ficou muito bem esclarecído na

própria Constituição: a assistência em creches e pre·escolas deve ser gratuita. Nio ficou

r lidenciado. todavia. a quem deve ser atribuido o custo do serviço.

Pela legislação trabalhista. as empresas com mais de cem

empregados jã são obrigadas a manter. a próprio ônus. creches para os filhos de seus
empregados Quanto às empresas com menos de cem empregados. que certamente

empregam o maior contingente dos trabalhadores brasileiros. 50 enconlramos o silêncio da

lei

o falo de se garantir o direito. no caso especifico dos filhos e

dependentes dos trababalhadores. no artIgo que trata dos direitos dos trabalhadores

urbanos e rurais. indica·nos que o respectivo custo. a semelhança do cuSIO da maioria dos

direitos arrolados no art 7°. pode ser imputado direta ou indiretamenle aos empregado;cs.

O fato de se atribuir ao Estado. no art. 208. o dever de garantir alendimento em creche e

pré-escola a todas as crianças. de zero a seis anos de idade. indica·nos que o Estado deve

tambem assumir parte do õnus.

Nesse contexto. parece·nos de melhor alvitre estímular que todos

05 empregadores ofereçam creche e pre·escola aos dependentes dt seus empregados.

inclusive aqueles que tenham menos de cem empregados. num sistema de solidariedade. em

que as empresas assumem os custos do serviço e se ressarcem de parte deles. mediante o

incentivo fiscal ora proposto.

Sala das Sessões. en~de O~ de 1995.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TtruLO 11
Dos DIREITOS EGARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPiRl..O 11

Dos DIREtTOs SOCIAIS

Art. 6.' Silo direJlos SOCIais a educação. a saúde. o trabalho. o lazer. a segurança. a
previdência social. a proteção a maternidade e a irJãncia. a assistência aos desampa
rados. na forma desta ConstitUIção.

Art. 7.' São direJlos dos trabalhadores urbanos e rurais. além de outros que visem à
melhoria de sua condição SOCial:...........................................................................................

xxv - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde O nascimento até
seis anos de idade em creches e pré-escolas;

TtnlLO VIII

DA ORDEM SonAL

CAPin1.0 111

D.\ Eun:.\çÃll. UA CULTIJR.~ E IX) DEsl'OKTO

SE,ÃoI

D.I EDt't.I'.10

Art. 2011. O dever do Est3do com a educação sem efeti\'ado mediante a garantia de:
I - ensino funcL1mental. obngatório e gratuito. inclusive p.1ra os que a ele nAo

-liveram ncesso na idndc própna:

11 - progressiva extensão da obrigatoriedade e gralllidade ao ensino médio:

111- atendimento educacional especializado aos portadores de deficicncia. pre·
ferencialmente na rede regular de cnSlDo:

IV - atendImento em creche e pré-escola as criatlÇ'dS de zero a seis anos de
Idade:

''lEGISlAÇAO CITADA ANEXADA l'!Ll
COORDENAçAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CIIlI"

)IEDIDA PROVISORIA ~. 947. DE ZZ DE :·IARÇO DE 1995

O, nova redaçlo I dispo5ilivos· da Lei n- 1.911. de 20
de j.anetro de 1995. que altera I leliSlaçiO tnbutMia
federal. e dt OUtrU provu2nau.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribulçia qllO lhe confere o art. 62 da
Consululçlo. ildot.a a .sc:luinte Medida ProVIsória. com força de lei:

AI1. 11. A panir de t· de janeiro de t996. o lucro real ou arbitrado da _ jurf4iea
eswt sujcilO a um adicional do ompoao de renda l allquoca de dez por ccmo sobre a poIQla:

I· do I""", JaI qw~ as :IlI4JlOOJIO:

n. do I""", -.... qooeu~ as 17.000JllI.

comercWs.~ia\===:I:"==.=.~"="r:~~c:m1ilO.r_ e in_,menlO. __ de <n!di1O _ü*io. _ ...- cio'ltulos, yalam molrili6rios e clmbio. _ de tr_ . cio

_10 motean.il. cOCJllOfllivu de -. _ de "pIlO pri_ o cio c:apílIIiaaçIIo
Ofttldadesde preyidellCi.l privada_ .

de<luçllos. 'T' O yalor do adiciocllll m r<coI_ l...paInloItlc. nIo _ pmtIilidaI~

'3' O IimilOprcyislonoiJ.;imtm aa_de__ lIo
~dJrlo.quando opcriodode~r..._a_-.

'1.EGISllÇAO CITADA ANEXADA PnA
COOlIDEHAÇÃO DE ESTUDOS LEGrsu.T1VOS·Co{U

LEI N9 8.981, DE 20 DE JOEIRO DE 1995

Altera a leqislaçlo tributiria
federal e di outras provicilnciu.

Faço saber '1~e o Presídente da RepúbUca
adotou a Medida Provisória n· 812, de
1994, que o Conqresso Nacional aprovou, e
eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do dispos~o no
pariqrato único do art. 62 da Constituiçlo
rederal, proaulqo a .equinte Lei:·

CAPíTULO II I
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURíDICAS

Seçlo II
Do Paq....nto Mensal do Iaposto

Art. 27. Para efeito de apuraçlo do iJIpoato de renda,
relat1"o aos fatos geradores ocorridos .. cada "., • pe••oa
jur1dica dete1'1llinari a b..e de cilculo ...nsal_nte, de acordo coa
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Sa1adasSessões,em~~deOÀ de [995.

Deputada~ PELAES

as reqras. previstas nestl SeçAo, sem prejuizo do ajuste previsto

no art. 37.
Art. 28. A base de cálculo do imposto, em cada .ts,.

serA determinada mediante a apIleaclo do percentual de cinco por
cento sobre a receita bruta reqistrada na escrituracao, auferida
na atividade.

S l- Nas sequintes atividades o percentual de que trata
este artiqo será. de:

a) úm por cento sobre a receita bruta auferida na
revenda para con.umo de combu.tivel . derivado de petróleo e illcool
et11ico carburante;

b) dez por cento sobre a receita bruta auferida sobre
a prestaçao de serviços em geral, inclusive sobre os serviços de
transporte:

c) trinta por cento sobre a receita bruta auferida ca..
as atividade. de:

c.l) pr'estaclo de serviços, cuja receita reaunere
essencialmente o exerclcio pessoal, por parte dos s6cios, de
profi••Oe. que dependa.. de habilitaçao profi.sional lega1Ju!nte
exigida;

c.21 intermediaçao de negócios:
c.3) adlllinistraçlo, locaçlo ou cessa0 de bens ia6veis,

mOveis e direi tos de qualquer natureza;
c.4} prestaçlo cumulativa e continua de serviços de

assessoria crediticia, aercadol6gica, gestlo de cr'dito, seleçlo e
riscos, administraçlo de contas a pagar e & receber, COJIPraa de
direitos credit6rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestaçlo de serviços (factoring) •

S 2" No caso de atividades diversificadas .eri aplicado
o percentual correspondente a cada atividade.

S 3° As receitaa provenientes de atividade
incentivada nlo compoz;olo a base de cAlculo do imposto na proporçlo
do beneficio a que a pe••oa juridica, sutaetida ao reg~ de
tributaçlo coa base no lucro real, fizer jus.

"lEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDEHAÇAD DE ESTUDOS LEGlSlATIVOS~CtllI'

Art. 29. No caso da. pe••oa. juridicas a que .e refere o
art. 36, inci.o .III, de.ta Lei, 'a base de ciUculo do illpO.to ser'
determlnada ~.d1.ante a aplicaçAo do percentual de nOVe por cento
sobre a r.celta bruta.

S 1- Poderio ser deduzidas da recaita bruta "_
a) no ca.o da. in.tituiçOe. financeiraa, 'oCiedades

corre~or~s d. titulos, valores mobiliários e cAmbio, e sociedade.
distrlbuldoras d. titulos e valores mobiliirios:
telceiro5; 3 .. 1) as despesas incorridas na captaçlo de recursos de

. a.2} as despesas COII obrigações por refinanciaaentos,
empré.5t~mos e repasses de recursos de 6rqlos e instituiçOe.
oficiais e do exterior;

a.3} as despesas de cesslo de créditos;
a"'4} "as despesas d. cAmbio;
•• 5) as perdas co.. titulo. e aplicaçOes financeiras de

renda fixa;,
a.6}" as perdas n.s operaçOes de renda varlivel pre.iata.

no inciso III do art. 77;

b} no caso de empresas de seguros privados: o cossequro
,e resseguro cedidos, os valores referentes a cancelamentoZl li
rest~tuicOes de pr~miol5 e a parcela dos prêmios destinada i
consti tuic!o de provisOes ou reservas técnicas;

c1 no ca.o de entidades de prevíi:íência privada abertas
e de empresas de capitalizaçAo: a parcela das contribuições e
pr~míos, respectivamente, destinada à constituiçlo de provisões ou
reservas técnicas.

S 2° ~ vedada a deduçao de qualquer de.pesa
administrati~a.

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-ClDl'

LEI N? 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990 (*)

lHflnt crimes contra Q ordem tributária, econômica e contra
as relações de consumo, e dá outras providências.

o Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPíTULO [
DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

Seção I
Dos Crimes Praticados por Particulares

Art. 2? Constitui crim. da mesma natureza:
[ _ fazer declaraçio falsa ou omitir declaraçio sobre remiu. bens ou f.t~s. ou

empregar outra fraude. para .ximir·... total ou parcialmente. d. pagamento de tnbuto;

li - deinr d. recolh.r. no prazo legal. valor de tributo ou d. contribuiçiO 50
cial. descontado ou cobrado. na qualidade d. sujeito passivo de obrigaçio e que deve
ria recolher aos cofres públicos;

11I - exigir. pagar ou receber. para si ou para o contribuinte beneficiário, qual
qu.r percentagem sobre a parcela dedutivel ou deduzida d. imposto ou de contribui·
çio como incentivo fl5Cal;

IV - deinr de aplicar. ou aplicar em desacordo com o es~tUído. incentivo fl5Cal
ou parcelas d. imposto liberadas por órgão ou entidade d. desenvolvim.nto;

V - utilizar ou divulgar programa d. processamento de dados que permi~ ao suo
jeito pas.sivo da obrigaçio tributária pouuir informação contábil diversa daqu.la que
é. por lei. fornecida à Fazenda Pública.

Pena - det.nçio. de 6 (..is) meses a 2 (dois) lIIlOS•• mul~.

PROJETO DE LEI N° 338, DE 1995
(Da S~ Fátima Pelaes)

Acrescenta.parágrafo ao artigo 48 da Lei n9 8.213, d. 24
de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social e dá outras providências".

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA: E DE CONS
TITUICÁO E JUSTICA E DE REDACÃO (ART. 54) - ART. 24, IIT

o Congresso Nacional decreta:

An. [0 O artigo 48 da Lei n° 8.213. d. 24 d.julho d. 199[. fica

acrescido d. um parágrafo. alterando-.. a denominaçio do atual parágrafo tinico para § 1°:

"Art. 48 .

§ 2° No caso do segurado especial de que trata o inciso VII
do artigo fI desta lei, o documento comprobatório do efetivo
exercicio de atividade rural, apresentado, conforme o disposto no
artigo 106, é válido para ambos os cônjuges ou companheiros."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o inciso VII do artigo 11 da Lei n° 8.213, de [991, considera

segurado especial o produtor, o parc.iro. o meeiro e O arrendatário rurais que exerçam
suas atividades em regime de economia familiar, ainda que com o eventual auxilio d.

terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou compan/leiros, desde que trabalh.m,

comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.

A comprovaçio d.... atividade tem criado sérias dificuldades para

a gente simples do meio rural, que nio compreende. o mais das vezes, os mecanismos

administrativos da Previdência Social na oportunidade de 'encaminhar requerimento de

aposentadoria por idade:

S.nsiv.el aos reclamos d.... grande categoria de segurados, o

eminente Deputado N.lson Morro apresentou, em 1993. idêntica Projeto de Lei visando a

facilitar aquela. comprovaçio de atividade. principalmente para os trabalhadores que

laboram ao lado do cônjuge e dos filhos, em regime de economia familiar. Pelo Projet0AUe

ora reapresento com pequena alteração redacional, o documento apresentado pelo chefe da

famflia é válido para sua espoSll ou companheira, dispensando-a, portanto. da comprovaçio

pessoal da mesma atividade.



Seçào V
Dos Beneficios

Subuçdo//
Da Aptne1UOdorio Pot' /doM

Seçdo VI/1
Das Disposições Divn'sas Relativas às Pmtaç6es

Art. til'. Para comprovaçio do-exercício de atividade rural. li partir da
vigêocia desta Lei. será obriptória a apresentaçio da Carteira de Identifi
cação e Contribuição - ele referida DO f 3· do ar\. U da Lei nO Uu, de
24 de julho de 1991. (RedDt;dodDdDootllf. pdD Lei,.r 8.670. cú /5.04.94)

Parágrafo único. A comprovaçio do exercic:io de atividade rural refe
rente a periodo anterior à vig!ncia da Lei a· 8.1161. de 2S de março de 1994.
fu-se-á a1lernativameate através de:

Art. .... A apoIentadoria por idade seR devida ao aeJUrado que. cum
prida li carência eJli~ nesta lei. completar 6S (sesaellla e cinco) anos de
idade. se homem. ~u 60 {sessenta). se mulher. reduzidOl_ limites para
60 e 55 anos de Idade para os trabalhadores rurais. respeclivamenle
homeDl e mulheres. referidol na alínea ti do inc:iao I e nos illCÍSOllIV e VII
do art. 11.

Parágrafo único. A comprovação de efelivo exercício de alividade rural
será feita com relação aos mete imediatamente anteriores ao requerimen
lo do be~r~io. mesmo ~ue de forma descontínllll. durante período igual
ao da ClIrellClll do benefICIO. ressalvado o dispocto no inciso 11 do art. 143.

SeçiJo/
Dos Squrados

CAPfTuLOI
DOS BENEFICIÁRIOS

Disp« sobtr os Plano$~~osdo PrevidJ:ncio SociDI
edlÍoutnu~

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

rtruwm
DO REGIME GERAL DE PREVIDtNCIA SOCIAL

Art. 10. Oa benefici'riOl do Regime Geral de Previd!ocia Social
cJ.aulficam_ como seJUradoa e depeodentel, DOI termal daa Seç6a 1e 11
deite capítulo.
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"LEGISLACAO Clt"na ANEXADA p.U v-como equiparado a trabalhador autôaomo. aWm doI_~

COORDENAÇAo DE ESTUOCS LEGISlATIVOS-C.Oi emleplaçloelp"'áficl'
a) a i-oa 1IIica. proprietúia ou aio. que esplora MMdadea~-

ária, pelqueira ou de enraçio de miDeraiI. em caráter permaDeDCe ou tem
porário, diretame1de ou atDvés de prepoltDa e com alllillo de emprepdol,
utllízadol a qualquer tft.ulo. ainda que de fonu não contínua:

b) o ministro de conliuio reü!ioaa e o membro de instituto de~
consapda e de conuepção ou de ordem reli!i05ll. este quando por ela
RWItido. uNo se ftIia.do obriptoriamente à Previdl?ncia Social em l'lIZio
de outra atividade. ou a outro sistema previdenciário. militar ou civil, ainda
que na condição de inativo:

c) o empre88do de orpnismo ofICiai inlemacional ou estran~eiroem
funcionamento no Brasil. salvo quando coberto por sistema próprio de
previdência soaaJ;

<I) o brasileiro civil que trabalba no exterior para orpnismo ofICiai
internacional do qual o Brasil é membro efetivo. ainda que lá domiciliado
e contratado. uNo quando coberto por sistema de previdencia social do
país do domicilio;

VI - calDO trabalbador avulso: quem pnsta. a diversas empresas. sem
vinculo emprepticio. serviços de aatureza urbana ou rural definidos no
Regulamento;

vn - como segurado especial: o produtor. o pan:eiro. o meeiro e o
arrendatúio rurais. o primpeiro. o pescador artesanal e o assemelhado.
que exerçam suas atividades. individualmente ou em re!ime de economia
ramiliar. ainda que com o allllilio eventual de ten:eil'Ol. bem como seus res
pectivOl cõnjups ou companheirotl e fillKM maiores de 14 (qlllllorze) aDOl
ou a eles equiparadOl. desde que trabalhem. comprovadamente. com o
grupo familiar respectivo.

fI·. Entende-te como repne de ecotlOmia familiar a atividade em que
o trabalho doi membrOl da família li indispensável à própria subsistência e
é exercido em condiç6es de mútua dependência e c:oIaboração. sem a utüi·
zaçjo de elllpl'epdol.

f 2°. Todo aquele que exercer. concomitantemente. mais de uma ativi
dade remunerada sujeita ao Re!ime Geral de Previdencia Social é obrip
loriamente filiado em relaçio a cada uma de".

Art. lL Sio seJUradoa obrigatóriol da Previd6DCia Social • IepíDtes

~&icM:

I - como emprepdo:
a) aquele que presta serviço de natureza urbaDa ou rural à empreaa:bD

c:lriIer aio eveDtual, aob lua aubol'dioaçio e mediaDte remUDeraÇio, ibclu·
sive como diretor emprepdo;

b) aquele que, contratado por empnsa de trabalbo temporúio. defllllda
em lqislaçio eapecftIc:a, presta lerviço para atender à ucceuldade traJ11i16
ria de substituiçio pesaoal repiar e permaDellte ou a~ ntr'llor
dioúio de~ de outra empresa;

c) o brasileiro ou o estraDgeiro domiciliado e contratado DO BrMiI para
trabalbar como emprepdo em alJClUÚl ou aslDCia de empnsa aac:ioaaJ DO

exterior:
d) aquele que presta serviço DO Brasil a miuio diplotúUca ou a repartI

çio CODSuIar de carreira estraIIpira e a órBJOl a e" subordiDadOl, ou a
membl'Ol deuM lDiU6es e reparüç6es, exc:luldOl o Dio-bI'llSiletro lem nsi
dêDda pel'llJaDellte no Brail e o brMiJeiro ampanIdo pela legialaçio previ
deDl:Iúia do pá da rapeáiva lIIiIIio diplotúUca ou repartiçio CODSuJar;

e) o brasileiro civil que trabalM para a UoiIo, DO ellterior, em orpnis
mOI ofic:iaia brMiJeiroa ou iDterueioDais dOI quail o Bruilleja membro
efetivo, aiDda que " domiciliado e coDlralado. Alvo Ie aejIII'ado na forma
da IePIaçio YipDte do pó do domicilio;

f) o bruiJeiro ou estraqeiro domiciliado e contratado DO BrMiI para
trabalhar como emprepdo em empresa domiciliada DO ellterior, cuja mai
oria do capital YOtaDte perteaça à empnsa braaiJeira de capiW aac:ionaJ;

&> o aervidof público oc:upuIIe de caIJO em comilalo, aem vfDcuIo eretl
vo com a Uniio. Autarquiu, iDCh.ive em re,ue especial. e FIIDdações
PúbIicM FederaiI. (RediJçdo GI1M.IJ,dDdD pdD lA 1.647/93).

11 - Q)mo empregado doméatico: aquele que presta serviço de aatureza
coatlnua a~ ou famllia, DO Imbito nsidencial deata, em aüvilIacIs
sem fios lucrativos;

. 111 - ~mo el2lpnsúio: o titular de firma iDdívidual urbana ou rural. o
úíretor lIaO~mprepdo.o membro de colllelbo de admiDistraçio de 1OCie.
~~nima, o aócio aolidúio. o aócio de illdústria e o aócio cotista que
partic:ipe da gaüo ou receba remuoeraçio decorreDle de seu tnbalbo em
empnsa urbua ou rural;

IV - Q)mo trabalhador aut6aomo;
a) quem presta aerviço de natureza urbana ou rural, em cuiter 1IVeIItu

ai, a uma ou~emp,.,.., aem relação de emprqo;
b) a peuoe fila que exerce, por Q)1Ita própria, atividade ecoD6mica de

~ natureza urbaDa, com fios IIICI'IlÜVOI ou aio;
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I • coatnto iIldividual de tnbalbo ou Cartein de Tnbalbo e Previdan
ela Social;

11 - coatnto de aneDdameato. parceria ou comodato nuaJ;
11I • declaraçio do liDcüc:ato de tnbalhadores runis, desde que bomolo

pela pelo Múúltério P6b1ico ou por outrM autoridades constituKta. defiDi
dM pelo CNPS;

IV - declançio do MUüst'rio P6b1ico;
V • COlllJlrovlDte de cadlltro do INCM. DO caso de produtores em

,repme de ecDIIOmia familiar;

VI- iãeDtIfic:açio especifica eJDitidl pela PreYidbcia SocIal:
VII • bloco de DOtaI do prodUlor nuaJ;
VIII • outros _o defilJidoI peJo CNPS.

PROJETO DE LEI Nº 339, DE 1995
(Do Sr. Jaques wagner)

Institui obri~atoriedade da veiculação gratuita, pelas e
missoras de radío e televisão do país, de mensagens alusr
vas e formas de prevenção contra a AIDS e dá outras provI
dências.

(~S COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E ~~rLIA; DE CIENCIA
E TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E INFORMÁTICA; E DE CONSTITUI
CÃo E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso :-.Iacional dccret<.:

Art. l° - As emissoras lie rádio e teleVisão deverão veicular. durante pelo
menos I (wn) mmuto por dia. mensagens alUSIVas às fonnas de prevenção
contra a AIDS.

Parágrafo ('nlco • As mensagens a que se referem o caput deste artigo
deverão ser veiculadas. dentro da programação nonnal, pelo rádio entre 7 e
19 horas. e pela televisão entre 18 e 22 horas.

ArI. 2° - O material a ser divulgado deverá ser fornecido gratuitamente pelo
Poder Executivo. sendo lacultado o direitó das emissoras de difundir material
prodUZIdo com exclusividáde por elas mesmas. por outras entidádes públicas

ou privarias. assim como por pessoas fisicas que lidam com o tema, sob
ngorosa fiscalização do referido Poder.

Art. 3° - O matenal deverá ser produzido por Ministérios eJou organismos
especialmente envolvidos com as areas de educação e salide.

Pará!!rafo Único. O material produzido pelos órg-.Ios de governo ou por
aqueles por ele fiscalizados deverá veicular conteúdo que ofereça
infonnações daras e rigorosamente cientificas no combare á doença,
asseguranP0 a não-discnminação dos cidadãos soropositivos.

Art. 4° - A emissora que não observar o disposto nesta Lei deverá ser retirada
do ar por [ (uma) hora. correspondente a cáda mInuto não vefculádo. e ter
sua concessão suspensa pelo prazo de 30 (trinta) di311.

ArI. 5" - Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Art. 6' - Revogam-se as disposições em contrário.

S.... da Comi..io,e~ de abril de 1995.

~.~

Justificação

A eOldemla da AIDS :~m ultrapassado os limites da saúde
publica. essa do~nça tem se tomádo uma grande questão de salide e de
liôenvolvimento. A AIDS tem desafiado o mais ,unplo conceito de bem
estar. wna definição que não se restnnge a sailde física. malS mclui a saúde
pSIcológica. bem-estar SOCIal. cultural. econÔlll1CO e poütico.

As Implicações socio-econômicas são extraordinanas. enquanto a
maJOria das doenças mtecclosas afetam as faixas etárias mats vulneráveis que
,ão iactentes. crianças e Idosos. a AIDS ataca adultos Jovens e de meia idade,
,endo estes a nma da lànulia. a torça de rrabalho em nosso p3lS

Em tomo de .2 lll1lhões de crianças já se tomaram ortãos da
.>JDS e somarão pelo menos m3lS 8 lll1lhões até o tina! do século Pessoas
Idosas que ?erdem seus filhos adultos por causa. da AIDS vivem seus últimos
'UlOS empobrecIdos e sozumos. Crianças e VIÚ"as deixadas sem o provedor
especIalmente em países em que o estigma rouba-lhes o rrabalhQ. a liberdade,
o com'ivio SOCIal. a moroidia. a assisrência médica e o apoio psicossocial.

:-.Io nosso país que luta para sair da miséria. a morte de milhares
de adultos jovens afetará a sociedade a nível macro. A perda de anos de vida
potencialmente produtiva irá comprovar-.,e. :-.lo Brasl1 a dis.,eminaçào do
virlLs está em fase intermediária Cunsidera-se que a pupulação brasileira
entre 15 " 60 anos representa 7Ó lll1!hôes de individuos e que O produto
médio percapna ,mual desta mesma população e de 5.920 dólares :lllU31S.

Estima-,e que a epidemia da .>JDS anngIrá 0.6% da população brasileira em
idade ativa. haverá uma perda de 2.7 bilhões de dólares anuais quando a
doença se manifestar em todos (lS infectados.

Para que a situaÇão não chegue a um quadro irreversivel é
preciso intensificar as informações sobre a prevenção da doença, com a
veIculação sistemática de informações nos meios de comunicação,
principalmente o rádio e a televisão. :-lão podemos desconhecer que o
potenci:ú informativo das eIOlssoras de rádio e televisão é enonne

Aquilo que pode parecer, numa. primeira análise. uma
interferência do Estado no setor privado, nada mais é do que a necessidade de
se aproveitar o potencIal olerecido. como fonna de se tàzer chegar a.
praticamente todos brasikiros. as Informações que lhes possibilitarão assumir
comportamentos mais seguros com respeIto ao sexo. transfusões de
;lemodenvados.. nata.hdade. ~rc. prcvenl1ldo.sc com e!Ícacla conrra li doença.
desaceler:tr1do dessa lorma seu cresCimento geomerrico

O projeto abre n pOSSIbilidade do .fracIonamento do tempo das
mensagens. ~em como pemute que se mSlram as mensagens dentro da
programação nonnal das émisSOras. não trazendo. dessa fonna. qualquer
preJwzo fmanceiro a elas. Em contrapartida estarão colaborando
enonnemente no combate li essa doença, o que deve ser obngação de todos
os setores responsáveis dessa Nação.

Sala das Sessões. ~ de 'tril de 1995, - .Taques W.gner,

0,,_F'- Xo,(j""
( )'~
~

PROJETO DE LEI N° 340, DE 1995
(Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira)

Institui a Carteira Nacional de Prevenção do Câncer Gine
cológico e Mamário.

(~S COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

a Congresso Nacion81 deCreta:

Artigo 12 (:lca imstituida, no ~mbitc do SUS _ Sistema Onico

de Saúda - a Carteira de Prevlilnção do CAnoer Ginecolégico B Mamário.

§ lQ A Carteira a ser Qmitida pelos hospit21is,ambulatórios,

centraIS " postos di saúde da redl pública devlrá conter c rlgistro di felliz.!.
çlo anull dos exames P2;:::nicclau e da mama.
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poderio

privada,

§ 2Q OS exam•• maneien.dos t"'lO parigrafo anterior

slr rlalizados por profissionais de saúda da rldl pública cu da redl

desde qUI adequadamente treinados.

§ 3Q O registro a QUI SI r.r.rl o § lQ dllvlrá contlr tI!,

bém a identificação, de forma lagível, da unidadn de saúda ondl SI realizaram

=5 exames.

Artigo 2Q Os hospitais, ambulatórios, centros 8 postOI di

saúdll intllgrados ao Sistema On1co de Saúde - SUS - deverlo solicitar di su.,

usuárias a apresentaçio da tllfurida carteira, Quando da fealizaçlo di conlu!.
taa.

Parágrafo único. A nlo aprlslntação da clrteira nla il'llPl!

cará em recusa de atendimento da pacient••

Parápfo único. O exercício da autorizaçio dependerá de prévio

credenciamento junto ao ÓfIIIO compelatte do respectivo Estado ou do Dillrito Federal,

cabendo a eue 6rgIo a normatizaçIo e filCllizaçlo dos eventos.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Art. 3° Revogam-se u disposições em contrário.

JUSTJ]l'JCAÇÃO

É por todos reconhecida a importincia da atuaçio du entici4des

filantrópico na usist&lcia aos mais carentes da populaçlo brasileira.

Artigo 32 Caberá ao órgic complltenta do SUS fiscalizar

cumprimento ~esta leL

o Tais entidades. há longo tempo. deparam-se com~
dificuldades de ordem financeira para o desenvolvimento de suo atividades.

A.rtigo 41;;1 As descesas decorrentes da execução desta lli

correrão oor conta oas veroas orócrias consignaoas nos orçamBntos CCffIiSPO!!.

dentes.

A.rtigc SQ O Poder Executivo regulamentará a cre15ente lei no

Nada mais justo. portanto, do que abrir-Ihea a pouibiJidade de

utiIizaçIo de um recurw ji disponível pua u entidlldes de cari%er desponivo. por meio do

ano 57 da lei nO 8.672. de6 dejulbode 1993.

Artigo 6Q Esta lei entrará em vigor na data de sua

Tenho a certeza de que o ak:ance social desta proposiçlo mereccri

publio.! o apoio dos ilustres Pares para sua aprovaçio.

Artigo 70 Revogam-s8 as disposiçf5es em contrário.

JUSTIFICATIVA

Os cânceres ginecológicos e mamários constitulm importantí!.

51ma causa de mortalida[jQ feminina.

Ocorre que essas tipos do câncer podem ser prevenidos 9,

quando diagnostic2C10S precocemsnta,curados.

A criaçio da Cartlira , um instrumlnto qUI propicia duas

vantag.ns: a induçio ao oxam. periódico; liI a posllibilidadl di qUI a sistema di

saúdl acompanhe com mllis inrormaç~11I a ooorrl"cia dlssaa dOlnçllS, para a formul,!

çlo de estratégias de comtlatl ao clncer em mulhlre••

Certo do apoio dos ilustras Paria, submeto este Pl à consid!,

raçao.

PROJETO DE LEI N° 342, DE 1995
(Do Sr. Edinho Araújo)

Autoriza a promoção de bingos por entidades assistenciais,
de caráter filantrópico.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 66, DE 1995)

o Congresso Nacional .Iecreta:

Art. 1° As entidades de usistência social, de Cll"iter lUantrópico
reconhecido p& fonna da legislaçlo e com pelo menol cinco anol de funcionamento. estio

IUl0rizadu a promover reuniões para soneios de bingo ou simi1Ir. destinadu à
arrecadaçlo de recursol para a manutençlo de JUU atividades usiJlenciais.

Sala du Sesslles, ar{~ (f~ de 1995.

I
DeputadtINHO ARAÚJO

"LEGlSUÇAO CITADA ANEXADA PELA
COOllDEIIAçAO DE ESTUDOS LEGISlATIVOS-CIO!'

LEI N! 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1998

IDltlCu; IIormal praú oobre dHPrmo.
• dá oulral provid'nc;aI.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Conl1'esso Nacional decreta e eu sanciono

a seeuinte lei:

CAPíTULO X
Das DisposiçOes Gerais

............................................................................................

Art. 57. As entidades de dÍl'eçlo e de prática desportiva
filiades a entidades de adminiltraçlo em. no minimo. tris mo
dalidades olimpicas. e que comprovem. na fonua da reeulamen
taçlo desta lei, atividade e a participaçlo em competiçlill ofi
ciais or.anizadas pela mesma, credenciar-H-lo na Secretaria de
Fazenda da respective Unidade da Federaçlo pare promover
reuniOe. deltinadas a anleriar rllCul'8os para o fomento do del
porto. mediante lorteiol de modalidade denominada BiDIfO. ou
similar.

fI! O ór.lo competente de cada Eltado e do Diltrito Fe
deral nonuatizará e filCalizará a realizaçlo dOI eventos de que
trate este artilo.

§ 2! Quando se tratar de entidade de direçlo. e comprove
çlo de que trata o caput deite artiao limitar-se-á à filieçlo na
entidade de dÍl'eçlo nacional ou internacionel.
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Pi{OJETO DE LEI N° 343, DE 1995
(Do sra Ana Júlia)

Dá nova redação ao parágrafo 49, inciso IV, do artigo 99,
da Lei n9 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "dispõe
sobre a regulamentatão dos dispositivos constitucionais re
lati vos ã r~forma agrária, previstos no Capítulo 111, Tí
tulo VII, da Constituição Federal". -

(~S COMISSOES DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL;. E DE CONS
TITUICÃO E JUSTICA'E DE REDACÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)-

O ~,.!, •.(. 'I:, !'JAL .~i'íA':

Art. 10. I:\' S 40, do inciso IV, do art. 90, di Lei nO
8.629, de 25 de revereiro de 1993, pIssa a vi.orar com I seguinte re
daçlo:

"§ AQ. A observlncia das disposiçlSes Que regulam as rela
çOe. de trobl1ho impliCI tanto no resp!ito h leis trabllhistos, lO
disposto no ort. 2H, di Constituiçlo Federol e lOS controto. coleti
vos de trobl1ho, co," h disposiçOe. que disciplinlm o. contratos de
arrendamento e parcerias rurais".

Art. 20 Estl lei entrl.,m' y'igor na dato de SUl publica-

çlo.

Art. 30 Revoglm-se os dispo,içOu em contrário.

Ttrn.olX
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITI'('JONAJS GER.US

Art. 233. Para efeilo do ano 7,". XXIX. o empregador rural comprovará. de cinco em
cinco anos. perante a Justiça do Trabalho. o cumpnmento das suas obngaçlles traba
lhistas para com o empregado rural. na presença desle e de seu representante sindical.

§ 1." Uma vez comprovado o cumprimento das obrigaçlles mencIOnadas neste
anígo. fica o empregador isemo de qualquer ônus decorrente daquelas obrigaçlles no
penado respecllvo, Caso o empregado e seu represem.nle nao concordem com a com
provação do empregador. caberá li Justiça do Trabalho a solução da controversl•.

§ 2." Fica ressalva40 ao empregado. em qualquer hipótese. o direito de postu
lar. judicialmente. oscn!ditosque entenderexistir. relativamenteaos últimos eillOO anos.

§ 3." Acompl'O\l3çãõ mencionada neste anigo poderá ser feila em prazo infe
rior li cillOO anos. a criterio do empregador.

LEI N~ 8.629. DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Di.p6e lob" I "pllmlnllC"o dOI dil
POlltivOJ' conJ'citucionai. relativo. i r.for·
ma a.,..ria. previ.to, no CapItulo 111. Títu·
lo VII. d. Conlliluic"o Fldarll.

Art. 9! A funçio social é cumprida quando a propriedade
rural atende, simultaneamente, sepndo lII'aus e critérios esta
belecidos nesta lei, os sepintes requisitos:

I - aproveitall!ento racional e adequado;
II - utilizaçilo adequada dos recursos naturais dis·

poníveis e preservaçilo do meio ambiente;

o ort. 2J3 di Constltuiçlo Federal constitui UMl importlnte
salvaguarda aos trabalhadores ruraIs no Que diz respeito la cumprimento
pilas emprlgldore. rurais, di legi.llçlo trabllhisto.

JUSTIF'lCIICIIO

Este projeto de lei tem por f!nllidlde instituir
er.,tividlde à exigtncb do cu,"primento dos leis trabllhistas
Ida pelo requisito con.titucional da runçlo social do imóvel
pari fins de processo de referIRa agrária.

maior

preceit.!!.
rural r

III - observincia das disposiçóes que replam as relaçóes
de trabalho;

IV - exploraçio que favoreça o bem·estar dos proprietá·
rios e dos trabalhadores.

§ 1! Considera'se racional e adequado o aproveitamento
que atinia oe eraus de utilizaçilo da terra e de eficiéncia na ex
ploraçio especificados nos §§ l! a 7! do art. 6! desta lei.

§ 2! Considera-se adequada a utilizaçilo dos recursos na·
tilráis disponíveis quando a exploraçilo se faz respeitando avo
caçio natural -da terra, de modo a manter o potencial produtivo
da propdedade.

Oessl formar tomamos a lniciativa de submeter. esta Casa o
presente projeto de leI, que pretende, portanto, incluir entre 05 reQu.!
sitos da Lei Agráril aferidores do cumprimento da legisllçlo tnbalhis
ti pelos imóveis run!s, relativos à quali ricaçlo de suas runçOes soci
lis, a observincia do citldo artigo da Cons'tituiÇDo Federal.

Slla da SessOes, 11 de abril de 1995.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

§ 3! Considera-se preservaçio do meio ambiente a manu·
tenç40 das características próprias do meio natural e da quali·
dade dos recursos ambientais, na medida adequada à manuten·
çilo do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualida·
de de vida das comunidades vizinhas.

§ 4! A observlncia das disposiçóes que replam as rela·
çóes de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas e
aos contratos coletivos de trabalho. como às disposições Que
disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais.

§ 5! A exploraç40 que favorece o bem-estar dos proprietá
rios e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento das
necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as nor·
mas de segurança do trabalho e nia provoca conflitos e tensóes
sociais no imóvel.

§ 6! IVetado.l

PROJETO DE LEI N° 344, DE 1995
(Do sra Ana Júlia)

Torna obrigatória a instalação e utilização de cinto de se
gurança nos transportes. coletivos ródoviários interestad~
aís.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.793, DE 1994)
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.0 COKGRESSO NACIONAL d.cr.t.:
Art. l' Fie. obri'1.d., •• todo o t.rritOrio

nacional, • inatalaçAo d. cintoa d. aequrança noa
tran.porte. col.tivo. rodovi'rio. intere.tadu.i. e .u.
utiliz.çAo por condutOr••• p••••'1.iro••

Art. 2' O Poder Ex.cutivo r.qul••ent.rl e.t. lei
no pr.zo d. 90 (novent.) di••• p.rtir d••u. publicaçlo.

Art. 3' E.t. lei .ntr... vi'1or na data de .u.
public.çlo.

Art. 4' R.voq••-•••• di.po.içOa••• contrario.

JUSTIF1CAçAO

A di••••inaçlio do u.o do cinto d. ..qurança no.
veIculo. particulartts v.-: alterando ••n.iv.l.ante .a
••t.t1.tic~~ "!~:J.i> ~ :': .\lt~~Jtf~tJ."!!' tl'J.'Ce.ia na. cidada•• n••

••trada••

A partir d..... dado. nlo poda.o. peraanecar

in••n.ivei. p.r. • n.c••aidad. d. •• ..t.nd.r taJlblm ••••
obri'1.tori.d.d. do u.o do cinto .0. condutora. e p.".'1dros
do. tr.n.port•• coletivo. rodoviirio., int.r••tadu.is.

Noraalaante o. percur.o. realiz.do. por •••••
v.iculo. .Ao 10n'1o., • •• ..tr.d.. por onde tr.fe'1••
encontra.-•••tu.lunta ._ p6••iao ••tado, o que" torna a

••gurança do veIcula .ulto vulnerável •• fr••da. ou ••nobra. r.p.~

t~n•• n•• rat•• , n•• curva., •• cruz••antoa ou ultr.p••••g.n••

E, portanto, da auita 1.portlncia • adoçlo da pr•••nte

propoata, u•• vez que. ralt. da equipa.antas da ••gurança para

p••••g.ira••• tr.n.pDrt~. col.tiva. t •• tido, •• c••o d. aciden
ta., rap.rcu••&•••ulto ••i. _'ri•• do que •• v.lculo. individu
8i., co. u. nl,d••ort•• que nor.al••nta alcança a c••• da. d.ze
na., por sini.tro, ••• contar a. inú••ra. vI ti••• que hoja eonv!
v•• co••aquala. irr.ver.lva!. oriund•• d. tais acidant•••

Coa .f.lto, davi~o ao nú••ro da pa••o•• anvolvida. a ••
própria. caractarI.tica. intarna. do valculo, co••uita. poltro
na., .uparrlcia. rl0ide., canto. a er••ta., a. po••ibilidade. d.
ocorrlncla d. trau.etl••oa, r.ri.antoa • ca.o. ratai... torna.
.uito ••ior••• ftuitoa d••••• c ••oa podaria .ar avitadoa co. o U80

do cinta da ••gurança.

Sal. d.. s....e••• J ~ da Ab",,~ da 1995

~v- J.~.c. C~C"
ANA JO~AREPA. ,

DEPUTAOA ~ERAL PT/PA

PROJETO DE LEI Nº 345, DE 1995
(Da Sra. Ana Júlia)

Altera a redação dos incisos 11 e V, do artigo 55 da
Lei n9 8.212, de 24 de julho ti> 1991, que "dispõe sobre
a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio J e dá outras providência~'.

(ÃS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA; E DE CONS
TITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO(ART.54) - ART.24, 11)

C CONüRESSO NACIONAL decret.:

Art. ,; - a art. 55, aa Lei nQ 8.212, ae 24 da julho da

1991, p••••• vigor.r co", .s .aguinta••1tar.ç15eB Im .eu. inci.Ds, c~

jo teor' a slguinta:

11 - slja portadora de Cartificado ou da R.giatro de Enti

dada d. Fine Filantr6picos, rornlcido pale Cansa lha Nacional dl- A••i!.

tlnci. Soci.l.

v - aplique int.gr.lmenta o aVlntual resultada op.racio

nal na manutllnçlo I d.s.nvolvi",,,nto de slua obj.tivos institucionais,

aJ:)licando, anualRllnte, p.lo "'anoa vinte par canto' d. su. r.c.ita ope

racional Im gratuidad., cuja Inontante nunca ••ri inferior à ia.";lo

de contribuiçi5•• previdanciária. usufrulda, Ixcata no caBO da••ntid,!

de. da irea d••aúda, que dev.rlo cOllprovar ao INSS p.rcentual de

atendiM.nto. dacorr.ntes di eonv'nio. firJll.do. co.. a Si.t.... Onico d•

Saúde - ~US, igualou .uperior ••••••nt. par canta da tot.l rl.liza~

do.

. JUSTIFICATIVA

o art. 55, da Lai ng 8.212, d. 24 di julho da 1991, que

"di.p~••obr. a Drganizaçlo da S.guridade Social, inatitui Plano di

Cu.t.io • di Dutra. providlncia." - a.tabllac. o. raqui.ltol para que

a••ntidad•• banlfic.nt. d••••istlnei••ocial .ajam i ••nta. da. con
tribuiçl'J.a pr.vidanciárias ..

Dentr. as viria••xiglncia. para o obt.nçlo da aludida i ••!!.
çlo, o inciso III do art. 55 datlrmina que a .ntid.da "prolnova a ••• i.!.

tlneia .oei.l b.n.fic.nt., ihclusive aducacional ou d••aúd., a m.no 

r.a, idosas, .xc.pcionai. ou p.ssoas caranta••

ApIsar ,da .nunciada a obrigatori.dadl de promoçlo da 8a8iB

tlneia .oeial p.l••ntidad. banaficlnta, par. QU. raÇa jus i is.nçlo

concadida, nlo hÍl Qua1Qu.r diapositiva na L.i ng 8.212/91 dlfinindo

limite m1nimo d•••• pra.taçlo. Tal lacuna tem propiciado que antidades

com avidlntes fina lucrativos postulam - a obt.nham - a qu.lificaçio

como .ntidada beneficente d. assistlncia .ocial, para u.ufruir • 1 ••n

çlo prevista, Im troca da gr.tuidada. insignificantas, sob o asp.cto

acon15miclJ •

!'Iasmo qUI •• tanha como rldundant., dava slr rlfrl.rcado qua

tais ocorrlncia. ttm c.usado slns!va1 I cr••c.nte prllju!zo para o. co

rres combalidos da Pr.vid'ncia.

o inciso 11, do art. S5 i al tar.do apanas no s.ntido da oq

II11rvlnci8 ao que diz • Lei nQ 8.742, da 07/12/93, qUI .1t.rou o noma

de Cons.lho Nacional de Serviço Social Ç1ara Con•• lho Nacional d. A•• i!.

tlnci. social.

o inciso V, do art. 55 é alterada no !lentido d••!ltabelacar

diretriz.s mais claras, e por Que nlo dizer, lIlai!l rlgida. para a con 

ea!lslo da. iSllnçi5l8s. Qual o propri.tário ou administrador hOllpitalar

Que seria inolnua o s.uficillnte para SI!! enQuadrar no parágrafo 3'1 do

art. 2'1 do Decreto ng 75<, da 115/02/93, podando anquadrar-II. na pari _

grafo 4'1 ?

E nac.ssário .tantar-s. para a .uti1aza da a11n•• tia" do

parágrllfo 4g, art. 21:1, do OSl:reto ng 752/93, que rala em "ofereç.m",

ao invés de estabellcer • ar.tiva pr•• t.çlo d. 60" (!las••nta pcr can..

to) d••IUS atendimento••0 5US. Somenta of.r.c.r, quando o SUS t.lv.z

nem chague a Ç1racisar de.s. s.rviços, é muito cemodo, I parmite o das

virtuamanto do princIpio ds benelrlertnciu.

de fundam.ntal importlncia, na.sa ilná1i!le, !l.r .,pre.ndido

que, como os .mprag.do!l das llntid.das beneficiadss via se apos.nt.r a-
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g.lar di .,10 ".vl: o:orrido I co"tribu.i;lo patronal., Itate e.,U5 Isti

I.n~c dllc.rraçado na loel.a.aa como um todo. Portanto. i '1"0'1 Justo

qui. Icei.dld., QUI .rel:i CDIr tal I"CI:'90, recab. Im troca s.rviços

nn "'I'MO ".lor. prlstados 101 lunor'l, a,ricient,. I idOIOS, qUI lia
'IU' I'IlIt"'brol 111'11 1I .... 1n.:ill.15.

F.:.r (tl,ntro!'t_ .pln•• rep.ss.nC:o recursos .1hll0S i ao!,

nl. '.r inelrl'l'lldlirio. O... rantl multos ."011, alO Il"ltida':3lU .or.santaram

'llt'~•• 1 r.laçO•• ai gr.tuiolol' :::re5t.08S, oll!ltindo : .. tretilntc. aUI

•• 1111'''''5 :'l.viam s.cc rin.nei.ols com racursos orOvlr. ••nt.s aa S..Iovln

;&1' QUI vinham ao Congr••so ~.cion.l O!J pala iSlnçi5.s Olr,"l tidas Im

l.i.

5.1. di' Se ••ões, /6)de abril d. 1995.

n~7' ~c~ r... •
ANA LIA CAREPA

DEPUTA0' F"E'DERAL. ;:T,PA

.; e~'SlACAo CITADA .ANEXADA P!='lA
.,tUt.••ACÃO DE ESTUDOS LEGISLÃTIVOS-l.ei...

LEI ND 8.212. DE 24 DE JULHO DE 1991

[)i.sp«wbtcfl~d4S~Sot:ifl/,

ilU!iNi I'IiIItD M CIUMio e dA prtnitliMúU

... _-_ _ -.--_ --_ .

AIt. 5!. rICa'" _ COlIlribt1ÍÇ1!8 ele que mw. Da alU. 22 e 23
daIa lei a entidade beDe6c:nte de _ioIinc:ia IOCiaI que atenda ..,. leJUin
lei ftqllÍlilOl CUlDulal"'_

I • Mja ncoaMcida _ ele atiIidacIe pública feclenl e elCadual ou do
DiIIriID FedenI ou IIIU11icipl11;

11 ••ja pottadora do Certificlldo ou do~ ele Entidade ele rIM
F"1laDtrópic:Ilt. torneado pelo Co_lho Nacional ele serviço SociaL re_
do a Qda triI_:

111 - pl'lllDOVa a MaiáfDc:ia lOda1 beDeflCellle. incI.;n edUCllCional ou
de saúde. a 1DeDOra. idoIoa. acepcioDail ou peMOM carenla:

IV • aio pmzbaID ... clireloIa. em.eIbei/'IIL lÓCiOI, illltiluidorea ou
bellfeilDra. remuaeraçio e aio ..ul'nlam Yantapnl ou benellclol a qual·
quer titulo:

v • aplique intep-almeDle o eventual resultado opencionaI na manuten·
ção e deleavoMmentD de RUI cibjetivol illltitllCÍOftllia. apreIe1ltando anu·
almente ao Conlelho Nacional da Sesuridade SoàIll relatório dn:unl
taDc:iado de aliai atividadts.

f t·, Raaatvadoa Da direitos adquiridol. a ilençio de que lrata esle anl·
BO .rá ftquerida ao IllItituto Nacional do Sepro Social /INSS). que ten
o prazo de 30 (lriata) diM pua desplIclI8r o pedido.

f 2". A iseDÇio ele que lrata .. anilo aio abnl. emp....ou entida
de que. leDelo penoaalidacle jurídica própria. seja mantida por outra que
esteja no esercic:io ela ilençio.

AIt. S6. A inesiltênc:ia de déb;tOl em relaçio .. aJntribuiçóe5 dCYidIll

LEI N9 8.742, DE 7 DE DEZEMIIIlO DIl: 1993

DiIpOe sobre • cq&IIÍDÇIII da AuiIIBôa
Social c di 0lIlIU pI'IIVidelIci&

DECRETO N9 752, DI: 16 DE FEVEREiIllO DE 1993

~ lOln • c:oàceIdo do CcnltIcIdo de
Enlidldc ele FIM FdanlrdpicaI, • qIlC .lefae o li!.
55. iacjIo D. da Lei DO 1.212, ele 24 ele julho ele
1991. e di _ providenciaL

........•...... __.._.._ .

.......................................................................
D • _ e- Nol:lca! ... lIInIçD -. de

"""'........ _oponWo..Lárl'l.493. 13de-'Odelt5l;
m • ljIIicIr~ .. Mnilllrio --.a. _ ..... _ • .-

1eIDIIIdD..-.cx-a• ....-çIo.....oJe' _objIIhaIieclew ..eeje

1V·1jIIicIr~1lIIo_ pcr_*_IInlII....-..-*_
~~. *I1;1III alo ÍIIlIp&lIIeItIo _ _1Iu~"'-"-'="'-'ClIJO- DWICa__• iIIIlÇIo"'~pmdlIol:i*íu-.tnddo;

..........................................................................



IV -HOMENAGEM

"O ano de 1942 iria trazer muitos choques públi
cos. Durante os primeiros seis meses tudo correu mal.
No Atlântico, esse penodo revelou-se o mais árduo de
todo a guerra. A frota alemã de submarinos havia au
mentado para um total de quase duzentos e cinqüenta
dos quais o seu Almirante-Chefe podia contar com qua
se cem em operação e mais quinze por mês. Eles devas
tavam as águas americanas quase sem controle. No fim
de janeiro, trinta e um navios, somando quase duzentas
mil toneladas, tinham sido afundados perto da costa dos
Estados Unidos e do Canadá. A grande rota marítima es-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esta sessão está
destinada a comemorar o cinqüentenário do fim da Segunda Guer
ra Mundial no teatro europeu de operações, a participação do Bra
sil através de suas Forças Armadas no esforço para a des1lUição do
nazi-fascismo e os feitos da Força Expedicionária Brasileira na
Itália, de cuja atuação, em defesa da liberdade, da democracia e
dos valores éticos da fraternidade, resultaram a redemocratização
do Brasil e o fim do Estado Novo.

O autor é o Deputado Paes Landim, a quem concedo a pala
vra, neste instante.

Gostaria de convidar para fazer parte da Mesa o Sr. General
Darcy Lazaro, Presidente da Associação dos Ex-Combatentes.

O SR. PAES LANDlM (BlocofPFL - PI) - Sr. Presidente,
SrAs e Srs. Deputados, autoridades presentes. Ao requerer esta ho
menagem a propósito dos 50 anos do término da Segunda Guerra
Mundial, tive o objetivo de caracterizar nosso compromisso com a
História e, ao mesmo tempo, para que este episódio sirva de lição
e de reflexão para as futuras decisões nacionais e dos que têm
compromissos com os ideais do Estado de Direito, com a Demo
cracia e com a Liberdade. Juntamo-nos desta forma ao tributo que
em todo o mundo se prestou aos heróis desse conflito, inclusive às
comemorações realizadas em Paris por iniciativa do então Presi
dente François Miterrand, em que V. Ex·, Sr. Presidente, repre
sentou o Governo brasileiro.

As lições da História são fundamentais para a vida de todas
as Nações. Não foi sem sentido que um dos maiores líderes deste
século, ao mesmo tempo protagonista e o maior historiador do
conflito, Winston Churchill, chama a atenção, em sua monumental
"Análises da Segunda Guerra Mundial", para os erros cometidos
pelos que não foram capazes de aprender as lições da guerra mun
dial que a precedeu. Em seu livro, ele se refere à exaltação e à ar
rogância dos vencedores de 1918 que, não sabendo lidar com os
desafios sociais e econômicos que varreram a Europa, foram res
ponsáveis pelo surgimento de dois temveis flagelos, o nazismo na
Alemanha e o fascismo na Itália. O fracasso da Sociedade das Na
ções, idealizada pelo grande Presidente Woodrow Wilson, foi um
erro fatal do isolacionismo americano, na medida em que impediu
o surgimento de mecanismos políticos eficientes que servissem de
contenção aos intuitos expansionistas e à própria ascenção de Hi
tler na Alemanha.

Exatamente por isso, Sr. Presidente, começo transcrevendo
um trecho significativo do livro de memórias de Sir Wiston Chur
chill, em que o grande estadista invoca os antecedentes, as razões
e as causas que terminaram nos empurrando para o conflito, ao
lado dos aliados contra o Eixo, como a única Nação latino-ameri
cana a fazê-lo. Escreveu o autor no capítulo intitulado ''Paraíso
dos Submarinos", o seguinte:

12242 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1995

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Finda a leitura do tava coalhada de indefesos navios mercantes norte-ame-
expediente, passa-se à ricanos e aliados. Por ela se deslocava a preciosa frota

de petroleiros, numa procissão inintenupta que vinha
dos postos petrolíferos da Venemela e do Golfo do Mé
xico e, tanto ali quanto no Caribe, em meio a uma profu
são de alvos, os submarinos optavam por dar caça
principalmente aos petroleiros. Toda a sorte de embarca
ções de países neutros eram atacadas. Semana após se
mana, crescia a escala do massacre. Em fevereiro, eles
destruíram 71 navios no Atlântico, num total de 334 mil
toneladas, dos quais todos, com exceção de dois, foram
afundados na zona norte-americana. Era o mais alto índice
de perdas sofrido até então. E logo seria suplantado."

São ainda de Churchill estas palavras:
"A proteção fornecida pela Marinha dos Estados

Unidos foi dolorosamente insuficiente por vários meses.
na verdade, é espantoso que, nos dois anos de avanço da
guerra total em direção ao continente americano, não se
houvessem tomado mais providências para barrar essa
ofensiva mortífera.

Nos termos da política do Presidente - ''toda a
ajuda a Grã-Bretanha, excetuando-se a guerra" - muito
se havia feito por nós.

Em 10 de abril, a Marinha dos Estados Unidos
teve fmalmente a possibilidade de iniciar um sistema
parcial de comboios. O alívio foi imediato e as perdas se
reduziram.

Ato contínuo, o almirante Doenitz transferiu seu
ponto de ataque para o Caribe e o Golfo do México,
onde ainda não havia comboios em operação. Singrando
distâncias mais longas, os submarinos também começa
ram a aparecer nas costas do Brasil e no Rio São Lou
renço. Somente no fim do ano foi que um sistema
completo e interligado de comboios, cobrindo toda essa
imensa área, tomou-se plenamente eficaz.

Em seguida, nova referência ao nosso País:
"É oportuno, neste ponto, relatar o curso dos

acontecimentos em outros lugares e registrar sucinta
mente o progresso da Batalha do Atlântico até o fim de
1942.

Em agosto, os submarinos voltaram sua atenção
para a área próxima de Trinidad e do litoral norte do
Brasil, onde os alvos mais atraentes eram os navios que
levavam bauxita para a indústria aeronáutica."

Sr. Presidente, citei preliminarmente as memórias de Chur
chill, para mostrar a razão imediata da presença do Brasil no teatro
de operações da Segunda Guerra Mundial. Na batalha do Atlânti
co, perdemos nada menos de 19 navios mercantes, num total de
75.500 toneladas, enquanto o custo em perdas humanas ascendeu
a 740 pessoas, entre passageiros e tripulantes de navios mercantes
e de guerra. O clamor popular terminou por vencer as resistências
do Sr. Getúlio Vargas, em cujo Ministério, até mesmo em razão do
regime político vigente no país, havia notórias simpatias pela cau
sa do Eixo.

É importante ressaltar que o Brasil não dispunha, àquela
época, de uma ligação Norte-Nordeste, ao contrário do que ocorria
entre o Rio e São Paulo. Não havia virtualmente tráfego rodoviá
rio nem ferroviário e o aéreo era altamente incipiente e primário,
razão por que a Marinha Mercante era o elo vital de ligação, tanto
entre o Norte e o Nordeste, quanto entre essas duas regiões e o
Centro-Sul do País. Não poderíamos, tanto por motivos políticos,
quanto por razões econômicas e estratégicas, permanecer indife-
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rentes à ação devastadora dos submarinos do Eixo. Isto serve para
lembrar às atuais gerações que o teatro brasileiro de operações na
Segunda Guerra Mundial não se cingiu apenas, como pensam al
guns, aos campos de batalha na Itália. Lamentavelmente, é um fato
que alguns pseudo-historiadores querem ocultar, ignorando não só
as vítimas brasileiras nessa fase do conflito, mas sobretudo o inte
resse da Alemanha em nosso País e no continente americano, de
que são evidências incontestáveis, quer o afundamento do encou
raçado alemão "Graf Spee" nas costas do Uruguai, quer o afunda
mento pela FAB, de alguns submarinos alemães em nossas águas
territoriais, com o aprisionamento de parte de suas tripulações, in
ternadas em território nacional, como prisioneiros de guerra.

Ignora essa contra-cultura que se apoderou de algumas de
nossas Universidades que, antes mesmo da declaração fonnaI de
guerra do Brasil às potências do Eixo, já tinha o Governo brasilei
ro, como resposta a essas agressões, firmado com o Presidente
Roosevelt um acordo para o estabelecimento de bases navais cons
truídas em Belém do Pará, Natal e Recife. O nosso território, foi
portanto um ponto de partida essencial para a estratégia aliada na
recuperação do Norte da África, na reconquista do Mediterrâneo, e
na invasão da Itália. Devemos entender que a relevante atuação do
Brasil com suas tropas no teatro europeu, era o desdobramento
dessa série de operações navais e aéreas que já se desenvolviam
tendo como base o nosso território.

A contribuição da Força Expedicionária Brasileira, porém.
foi um momento decisivo de inflexão sem retomo, na integração
do Brasil entre os Aliados. Nossa participação não foi anterior,
não s6 em razão das dificuldades internas com que se defrontava o
País, mas também pela circunstância de que, na famosa reunião de
Casablanca, ocorrida em 1943, entre Churchill e Roosevelt, tinha
ficado acertado que o desembarque aliado na Europa se daria ape
nas no ano seguinte. No entanto, se a campanha da Itália é um ref
erencial inesquecível de nossa história, não podemos esquecer os
reflexos internos desse gesto. Há um fato referido pelo General
Octávio Costa, em seu livro "Trinta anos depois", até hoje incon
testado por políticos e historiadores, e que pode dar bem a medida
das repercussões de termos ido defender a liberdade em outro con
tinente, quando aqui sofriamos as agruras de sua ausência. Num
dos despachos com seu Ministro da Guerra, o General Góis Mon
teiro, que nutria simpatias pela Alemanha nazista, o Presidente
Vargas lhe perguntou o que achava do envio de um contingente de
tropas brasileiras para lutar na Itália. Ante a insistência do ditador,
em face do silêncio do velho general, este lhe teria respondido:

''Presidente, não estou pensando na ida. Estou pensando na
volta••."

Tanto quanto a ida, Sr. Presidente, a volta foi o inevitável
reflexo dos que lutaram na Itália e da lembrança dos que deram a
vida na luta pela preservação da liberdade. A este compromisso
democrático, me referirei logo em seguida.

O fato concreto é que a partir de 1943 iniciaram-se os pre
parativos para que o Corpo Expedicionário Brasileiro cumprisse
sua missão na Europa. Uma comitiva de oficiais brasileiros, entre
os quais o futuro comandante da FEB, o Marechal Mascarenhas de
Morais e o então Coronel Castello Branco, estiveram na Argélia,
no palco de operações do Mediterrâneo, para conhecer as condiçõ
es em que teria que operar a FEB.

O Brasil era um País de 40 milhões de habitantes, monocul
tor, monoexportador e dependente dos suprimentos externos para
as suas necessidades mais elementares. Tínhamos uma incipiente e
precária indústria, não dispúnhamos de combustíveis, não contá
vamos com siderurgia, nem com a exploração eficaz do carvão.
Quando veio o esforço de guerra, com todas suas energias volta
das para o suprimento de matérias-primas importadas, o Brasil se

viu isolado de se mesmo, sem comunicações, sem transporte e sem
abastecimento adequados. Os brasileiros conheceram o raciona
mento, de alimentos essenciais e de combustíveis. Criou-se a
Coordenação da Mobilização Econômica, e os cartões de raciona
mento foram os responsáveis por fIlas imensas que, nas grandes
cidades, permitiam a precária aquisição de artigos essenciais como
carne, manteiga e trigo. A despeito de tudo isso, mobilizaram-se as
frágeis energias nacionais.

Nada menos de 25334 homens foram enviados à Itália, dos
quais 15.069 pertenciam à tropa que entrou em combate, distri
buindo-se os demais entre os órgãos não-divisionários e o Depósi
to de Pessoal. Essas tropas se incorporaram. sob o comando do
General Zen6bio da Costa, ao V Exército americano comandado
pelo General Arthur Marlc Clarlc que em suas mem6rias, sempre
fez questão de destacar o valor do soldado brasileiro e a relevância
da contribuição da FEB à libertação da Itália e à vit6ria fmal sobre
o nazismo na Alemanha. Vale destacar que a ação da infantaria, da
artilharia e da Força Aérea brasileiras são páginas memoráveis que
não podem ser esquecidas no contexto global das diversas frentes
em que se dividiu o conflito. A frente italiana só não constitui um
episódio mais convenientemente destacado no anais da Segunda
Guerra Mundial pela circunstância de que a libertação de Roma, o
primeiro dos baluartes nazi-fascistas do Eixo a sucumbir, coinci
diu com o desembarque aliado na Normandia, episódio que mar
cou o início da grande ofensiva aliada para a vit6ria fmal na
Europa.

O importante para n6s, Sr. Presidente, é destacar e reconhe
cer o papel que tiveram os soldados brasileiros no campo de bata
lha, provando o valor dos pracinhas e a competência dos Oficiais
brasileiros. Um reconhecimento que não é s6 do Brasil, mas vir
tualmente de todos os Aliados, inclusive do maior deles, Winston
Spencer Churchill que na localidade de Vada, visitou nossas tro
pas e lá fez questão de saudar os irmãos de armas da América do
Norte e do Brasil.

Este feito, Sr. Presidente, é uma página de que todos deve
mos nos orgulhar, porque foi a primeira vez que um país latino
americano cruzou o oceano para se irmanar com os ideais da
liberdade na Europa, lutando pela sua redenção. Isto teve reper
cussões dentro das próprias Forças Armadas, como previra o Ge
neral Góis Monteiro, anos antes. Criou-se uma elite dentro do
Exército, tomando evidente sua capacidade operativa, calcada no
valor, na intrepidez e na coragem dos soldados brasileiros, homens
simples, gente do povo que pagou seu tributo em vidas pela liber
tação de outros povos. Os que sobreviveram e voltaram contribuí
ram decisivamente para restauração da Democracia, não s6 na
Europa, mas também no Brasil.

Lutamos ao lado das nações democráticas da Europa, como
a França e a Grã-Bretanha, e ao lado dos Estados unidos. Lutamos
com as tropas italianas que, formadas por cidadãos de todas as
classes, se insurgiram contra o fascismo. Tudo isso. Sr. Presidente,
calou fundo no coração e na mente dos combatentes brasileiros,
dos oficiais brasileiros, cuja tradição vinha de longe, da epopéia
do Tenentismo, dando-lhes a visão magnânima de que também era
necessário restaurar a liberdade e a democracia no Brasil. Foi esse
impulso, revivido pela guerra, pela ação da Força Expedicionária
Brasileira, o grande responsável pela derrocada do Estado Novo
que desde 1937, alimentado pela simpatia votada aos regimes da
Alemanha e da Itália, levou a democracia brasileira a uma noite
que parecia eterna. A volta triunfal e o entusiasmo com que o Bra
sil acolheu os soldados vitoriosos, tomou inevitável o fIm do auto
ritarismo também entre nós.

São fatos conseqüentes, interligados e intercorrentes: a vol
ta dos pracinhas em agosto, o fim do Estado Novo em 29 de outu-
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bro, e a realização de eleições livres e democráticas em 2 de de
zembro. Bastaria essa restauração do espírito e das energias demo
cráticas do País para justificar a homenagem e o tributo aos
homens que escreveram páginas memoráveis da História do Brasil
na Europa.

O dia 8 de maio de 1945, em que o General Gustav Jodi,
O1efe do Estado Maior Alemão do mo Reich, assinou a rendição
incondicional de seu país, não é apenas uma data memorável na
história da Humanidade. É, também, um dia inesquecível para os
fastos nacionais, pois representou o reinício da restauração e do re
nascimento do espírito democrático da Nação empenhada na luta
pela liberdade. Esse ideal democrático jamais desapareceu nem
desertou do espírito e da alma da parcela do povo brasileiro que
compõe as suas Forças Atmadas. mesmo nos momentos mais do
lorosos por que passou a democracia brasileira depois disso, como
em 1968, esse ideal da FEB sempre alentou a esperança da conso
lidação democrática, servindo de advertência para o fato de que o
autoritarismo jamais poderá prevalecer em nosso País.

Gostaria de encerrar essa exaltação à FEB, a seus pracinhas
e oficiais que honraram o Brasil na Segunda Guerra Mundial, rei
terando que esta homenagem foi por mim requerida para não dei
xar morrer a memória da História brasileira, tão maltratada por
alguns setores da Universidade, e tão esquecida pela intelectuali
dade nacional. Ainda hoje, alguns dos melhores estudos sobre o
papel da FEB, fora dos círculos militares, são exatamente de dois
correspondentes de guerra, o jornalista Jool Silveira e o escritor
Rubem Braga.

Recorro ainda uma vez à eloqüência do grande líder e ho
mem público inglês, Winston Churchill, transcrevendo a última
página de seu livro de memórias, escrito em 1957, para tornar ain
da mais evidente que ele foi sem dúvida, o maior estadista deste
século, defensor da causa democrática no mundo, na medida em
que, no longíquo ano da publicação de sua monumental obra, foi
capaz de prever, com enorme antevisão, o mundo pelo qual esta
mos ainda hoje lutando:

"Não pretendo sugerir que todos os esforços e sa
crifícios da Grã-Bretanha e de seus aliados, registrados
nos seis volumes de minhas memórias de guerra, te
nham-se reduzido a nada e tenham levado apenas a um
estado de coisas mais perigoso e desolador do que no
princípio. Ao contrário, atenho-me frrmemente à crença
em que não tentamos em vão. A Rússia vem se tornando
uma grande nação comercial. Seu povo experimenta dia
a dia, com crescente vigor, as complicações e paliativos
da vida humana que tomarão os esquemas de karl Marx
mais obsoletos e menores em relação aos problemas
mundiais do que eles jamais foram. As forças atuais es
tão atuando com maior liberdade e maior oportunidade
para fertilizar e diversificar as idéias e o poder de cada
homem e mulher. Elas são muito maiores e mais flexí
veis, na vasta estrutura de um império poderoso, do que
jamais poderia ser concebido por Marx em seu casebre.
E quando a própria guerra é cercada pela ameaça de ex
tennínio mútuo, parece provável que venha a ser cada
vez mais adiada. As disputas entre nações e continentes,
ou entre combinações de nações, sem dúvida continua
rão a existir. Mas em sua maioria, a sociedade humana
crescerá sob muitas formas que não são compreendidas
pelas máquinas partidárias. Assim, enquanto o mundo li
vre se mantiver unido, sobretudo a Grã-Bretanha e os
Estados Unidos, e enquanto ele preservar sua força, a
Rússia descobrirá que a paz e a prosperidade têm mais a
oferecer do que a guerra exterrninatória. A ampliação do

pensamento é um processo que ganha impulso ao se
buscar a oportunidade para todos os que a reivindicam.
E é bem possível que, se praticadas a sabedoria e a pa
ciência, essa oportunidade para todos conquiste as men
tes e refreie as paixões da humanidade. II (palmas)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Severino Cavalcanti, que falará pelo Bloco
Parlamentar (pFL-JYfB.)

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (BlocoIPFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - ExmO Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados, Exmo Sr. Gen. Darcy Lazaro, Presidente de Honra
dq.s ex-Combatentes e Veteranos da FEB, Sn e Srs. Deputados,
prezados componentes da FEB, minhas senhoras e meus senhores,
"Nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a
tão poucos". Esta frase, pronunciada por Winston Churchill, em
1940, ao homenagear os aviadores ingleses que resistiram brava
mente aos bombardeiros alemães, constitui o justo reconhecimento
da humanidade a todos os que enfrentam, decididamente, a tirania
nazista.

O ex-Primeiro Ministro da Inglaterra antecipou, em nome
da consciência livre mundial, cinco anos antes do fJm da guerra,
de forma profética, o preito da gratidão de todos os povos e de to
das as gerações com os soldados e guerreiros, das mais diferentes
nacionalidades, que combateram o nazi-fascismo, arrostando dor e
sacrifício de toda a natureza.

Este ano está sendo comemorado o transcurso do 50" ani
versário do término da Segunda Guerra Mundial, o maior e mais
sangrento conflito de todos os tempos, que teve início no dia 10 de
junho de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, selando um
acordo com a outra ditadura da União Socialista Soviética. Na
época, a esquerda mundial sai em defesa do ato, afrrmando que foi
uma posição defmitiva, mas o fato é que a Polônia era dividida
fraternalmente entre Hitler e Stalin.

A Câmara dos Deputados dedica a sessão de hoje a essas
justas comemorações. E é com muito orgulho que, por honrosa de
legação da nossa Liderança, falamos em nome do Partido da Fren
te Liberal, para externar os sentimentos da nossa bancada, que são
os do povo brasileiro, o qual, em 1945, festejou nas ruas o fJm da
guerra e, na chegada dos pracinhas, reclamou liberdade e pediu o
fJm do Estado Novo.

Hoje, passado meio século, enseja a dimensão histórica uma
análise do que aconteceu e do que os fatos representaram para os
destinos dos povos.

Conclusões e lições podem e devem ser extraídas.
A mais importante conclusão foi a de que a tirania não pode

triunfar sobre a liberdade, nem o medo pode ser fator de grande
decisões.

O ataque à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí,
teve mais que o sentido de provocação. Visou intimidar os Estados
Unidos. Estes, entendendo o momento histórico, reagiram, ingres
sando-se no conflito e ampliando, a partir de então, o envolvimen
to internacional nas operações de guerra.

Em maio de 1940, quando Churchill substituiu Chamber
lain, as bombas nazistas desllbavam sobre Londres maciçamente.
O grande líder reorganizou o Gabinete em questão de horas e, as
sumindo o cargo de Primeiro Ministro, lançou um grito de guerra
que ecoou em todo o mundo: "Desejais saber qual o nosso plano
de ação? Eu vos direi: é combater, no mar, na terra e no ar, com
todo nosso poderio, com toda a energia que Deus nos conceda
para dar combate a uma monstruosa tirania, jamais superada no
negro catálogo dos crimes humanos".

A reação vitoriosa da Inglaterra criou as condições para a
libertação da França e a derrocada do nazi-fascismo em todas as
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frentes de batalha.
Outra conclusão é referente aos perigos do messianismo. de

falsos salvadores da humanidade que, apelando para sentimentos e
instintos de multidões despreparadas, tentam barrar o avanço da
civilização, com a promessa do paraíso.

A combinação sinistra do preconceito com o fanatismo, do
racismo com o nacionalismo exacerbado, gerou a doutrina da in
sensatez, que alcançou o climax da degradação do homem no hor
ror dos campos de concentração.

A escalada da dominação e do terror sem limite pemritiu ao
mundo, atônito, viver a conflagração cultivada pela mentira e ge
rada pelo ódio, em nome da deificação de um lider nacional, que
aspirava tornar-se o senhor do mundo, subjugando todos os povos.

A democracia sai fortalecida da guerra, POlXIue ela funciona
mediante a participação de toda a sociedade, sendo, portanto, in
compatível com ditaduras e ditadores, com regimes totalitários,
que aprisionam os opositores nos cárceres ou os enviam para cam
pos de concentração ou para trabalhos forçados.

Nós, brasileiros, tivemos participação ativa nos combates
através da gloriosa Força Expedicionária Brasileira, quando os es
tudantes e Operários saíam às ruas exigindo uma tomada de posi
ção contra o eixo nazi-fascista. Com a reação do povo brasileiro, o
Governo, forçado pela opinião pública, entrou ao lado dos ~liados,

que representavam o liberalismo contra as forças do mal. E exata
mente isto que o nosso partido deseja para o Brasil.

Muito aprendemos com os embates travados. Tanto no
campo de trabalho, onde 454 compatriotas morreram e 2.722 re
tornaram feridos, como nas duras lutas contra a ditadura do Estado
Novo.

É oportuno lembrar: enquanto nossos pracinhas enfrenta
vam os inimigos, defendendo a democracia, aqui no Brasil feroz
Governo ditatorial massacrava os patriotas, que exigiam um G0
verno democrático. O Estado Novo, enquanto mobilizava as aten
ções e simpatias da população, através da manipulação de artistas
famosos, para citar um exemplo, praticava, nos presídios, a tortura
e á crueldade contra os que não rezavam na cartilha do ditador.

Não foi por outra razão que o nosso País, antes de entrar na
guerra, chegou a perder para o Eixo, tais eram as afinidades do Es
tado Novo com o regime fascista de Mussolini, o poderoso aliado
de Hitler.

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, os brasileiros vibra
vam com o noticiário que informava as vitórias dos aliados. Com
relação às vitórias brasileiras na Itália, as reações chegavam ao de
lirio: êxito nos combates de Camaiore, Monte Prano, euforia total
nas tomadas de Monte Castelo, Castelnuovo e de Montese, além
de outras retumbantes vitórias conquistadas pelas nossas tropas.

Esses resultados nos campos de batalha tinham o condão de
reacender nos democratas brasileiros a inquebrantável fé na res
tauração da democracia.

É importante ressaltar que, contrariando a ditadura, movi
mentos de estudantes, trabalhadores e intelectuais começam a
ocorrer, em 1942, iniciando uma jornada de desafios que só temri
naria em 1945.

Em 1943, o "Manifesto dos Mineiros" já alertava: "Se luta
mos contra o fascismo, ao lado das Nações Unidas, para que a li
berdade e a democracia sejam restituídas a todos os povos,
certamente não pedimos demais reclamando para nós mesmos os
direitos e as garantias que as caracterizam". Em janeiro de 1945,
reunidos em São Paulo, os escritores lançam veemente documen
to, também clamando pela democracia. Um mês depois, o Correio
da Manhã publicava entrevista de José Américo de Almeida con
cedida a Carlos Lacerda, que representou o rompimento da censu
ra à imprensa.

É claro que muitos outros episódios repercutiram em todo o
País. Mas a verdade é que as Forças Armadas, que, até então, ti
nham dado apoio ao Estado Novo de Vargas, interpretam os senti
mentos do povo e depõem o ditador, em 29 de outubro de 1945.

A Segunda Guerra Mundial foi a maior tragédia de todos os
tempos. Mas temos de confiar que os ensinamentos que dela resul
taram silvam, para sempre, como alerta contra a demagogia e a
aventura ditatorial.

Não posso deixar de registrar a bela lição de história que
ministrou aqui o nobre Deputado Paes Landim, autor do requeri
mento que nos dá esta oportunidade de enaltecer o trabalho feito
pelos nossos patriotas, os nossos pracinhas, que deram tudo de si,
a fim de que pudéssemos respirar liberdade.

O chanceler brasileiro Osvaldo Aranha, em 1942, no encer
ramento da lU Conferência dos Chanceleres, no Rio de Janeiro,
defmiu, de maneira lapidar, o pensamento democrático do nosso
povo.

Osvaldo Aranha, chanceler brasileiro, foi um dos grandes
responsáveis para que o Brasil não caísse nos braços do Eixo e
teve uma participação ativa quando como Embaixador do Brasil,
como um homem forte no Governo, fez com que a trajetória do
Governo mudasse para o caminho da democracia.

Sr. Presidente, para encerrar, vamos reproduzir o trecho de
sua manifestação.

"Nenhuma nação fez sua a vontade de um outro
povo, mas todas as nações da América hoje só têm uma
vontade... Pela primeira vez todo um continente se de
clara unido para uma ação comum, em defesa de um
ideal comum, que é o de toda a América". (palmas.)

Durante o discurso do Sr. Severino Cavalcanti, o
Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos. ]0 Se
cretário.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra, para falar em nome do PMDB, ao Deputado Hélio Rosas.

O SR. HÉLIO ROSAS (pMDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, autoridades presen
tes, senhores integrantes da FEB, minhas senhoras, meus senhores,
talvez por ter sido um dos que tiveram a honra de participar dos
trabalhos constituintes, que resultaram na inclusão do art. 53 e
itens nas Disposições Transitórias da Carta de 1988, e por ter tido
a oportunidade de usar esta tribuna várias vezes para reclamar do
Governo o envio da mensagem que está prevista no § 30 do citado
dispositivo constitucional, tomando realidade os direitos nele con
sagrados, beneficiando a todos os integrantes da Força Expedicio
nária Brasileira, talvez por essas razões tenha sido o escolhido
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro para falar em
seu nome nesta solenidade. E assim o faço, saudando esta Casa
pela feliz iniciativa de associar-se as comemorações que, no mun
do todo, se promovem pelos cinqüenta anos do témrino da Segun
da Guerra Mundial. É ocasião para honrar a memória de todos os
heróicos opositores de uma ideologia que buscava o domínio, me
diante a violação das liberdades fundamentais do homem, o exter
mínio dos que se lhe opunham, o holocausto racial e crueldades
até então inimagináveis.

É este, também, momento propício para debates e reflexões
sobre aquele que foi um dos eventos mais importantes da História
da Humanidade. Pela dimensão planetária que alcançou, pelo nú
mero de exércitos e nações envolvidas, pelo êxodo e o desloca
mento de expressivos contingentes populacionais, pela crise dos
grandes sistemas coloniais que detemrinou, assim como pela ins
tauração de uma nova ordem politica e econômica, a Segunda
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Guerra Mundial marca indubitavelmente uma alteração no curso
da História.

A luta ideológica que se travava nos campos de batalha da
Europa teve repeICussões diretas sobre o quadro polftico brasileiro
de então. Enquanto lhe fora possível, Vargas defendera a posição
de neutralidade no conflito, sem dúvida por lhe serem mais simpá
ticas as tendências totalitárias dos países do Eixo, mais afms com a
ideologia aqui implantada pelo Estado Novo. No entanto, com o
desenrolar do conflito, os sentimentos democráticos, tornados
mais vivos pela repulsa ao nazi-fascismo, com tudo o que continha
de atentatório às liberdades humanas, também nas terras brasilei
ras começaram a se fumar e a ousar manifestar-se à luz do dia.

O ataque a navios meICantes de bandeira brasileira, justifi
cado por Hitler como represália contra o Governo que tardava em
exteriorizar suas afmidades ideológicas com o totalitarismo, foi o
estopim para a explosão popular que exigia a partição brasileira ao
lado dos Aliados.

Organizada a Força Expedicionária Brasileira, partem os
nossos vinte e cinco mil soldados para os campos de batalha na
Itália. Estranha a situação que então se estabeleceu. Enquanto, lá
nos campos italianos, os nossos soldados combatiam o nazi-fascis
mo e morriam em defesa dos ideais de liberdade, vivia-se, aqui,
um regime que negava esses mesmos ideais.

A consciência do absuroo dessa contradição tomava-se
cada vez mais aguda, sobretudo entre os integrantes de nossas For
ças Armadas, como o testemunho do General Juarez Távora, pro
tagonista dos acontecimentos que levaram à deposição de Vargas e
à redemocratização do País:

''Era, então, flagrante a contradição entre o am
biente autocrático em que permanecia o Governo brasi
leiro e os ideais democráticos, já quase vitoriosos, por
que se batiam nossos soldados expedicionários, na Euro
pa.

Sentia, entre os meus camaradas de guarnição da Vila Mili
tar, uma crescente inquietação diante de tal contradição. Dispus
me a discutir com eles, em plena luz do dia, isto é, sem
dissimulações conspiratórias, as dificuldades da situação e os ca
minhos viáveis para dela sairmos."

As ideologias autoritárias não mais tinham lugar. Derrota
dos estavam os nacionalismos xenófobas e os regimes ditatoriais.

O que nos cabe questionar, no entanto, é se a vitória então
alcançada representou uma conquista definitiva. Poderemos consi
derar totalmente derrotada a tentação do autoritarismo, da intole
rância e do racismo? A democracia e o ideal de liberdade são
valores de tal modo estabelecidos que já não correm perigo de vio
lações?

Infelizmente, não é essa a realidade do mundo de hoje. Ve
lhos demônios persistem, em reaparições irracionais, trazendo de
volta antigos horrores e tormentos. No próprio momento em que o
Primeiro-Ministro da Inglaterra, JoOO Major, declarava que o dia 8
de maio de 1945 ''mudou o nossos futuro, lançando as fundações
de uma Europa pacífica e livre, e isso deve ser comemorado",
bombas eram lançadas sobre Gorazde, e os campos da antiga Iu
guslávia eram varridos por tiros de canhão, no que se pretendia ser
a complementação de uma ''limpeza racial". Zagreb vive sob bom
bardeio, amplia-se a guerra na Bósnia. E a Organização das Naçõ
es Unidas, criada para ''preservar as gerações futuras dos flagelos
da guerra", mostra-se impotente e desmoralizada.

A hedionda hidra da obstinação totalitária e do nacionalismo
exan:erbado dá, assim, sinais de que continua viva. Que a todos os
povos do mundo não faltem a disposição e a coragem necessárias para
decepar-lhes as cabeças a cada vez que renasçam! Descuidarmo-nos

desse combate será trair os valores mais altos que a humanidade
erigiu como seus, com sangue e sacrificios. Permanentes vigilân
cia devemos a todos aqueles que, nos mais diferentes tempos e lu
gares, tudo sacrificaram na defesa desses mesmos valores. Esse é
um compromisso que nos cabe assumir neste ano em que, passa
dos cinqüenta anos do ftm da Segunda Guerra Mundial, relembra
mos todos os horrores decorrentes de ideologias degeneradas que
menosprezam a dignidade inerente a todos os seres humanos.

Encerro, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, autoridades
presentes, saudando, em nome do PMDB, todos os integrantes da
gloriosa Força Expedicionária Brasileira, aqueles que tombaram
nos campos de batalha da Itália e aqueles que estão aqui pIP,sentes,
testemunhando a história de heroísmo e de sacrifício na luta em
defesa dos ideais da humanidade. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Arnaldo Madeira, que falará em nome do
PSDB.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, Sr. Pre
sidente de Honra dos ex-Combatentes e Veteranos da FEB, Gene
ral Darcy Lazaro, Srs. Combatentes, autoridades presentes,
senhoras e senhores, as comemorações pelo ftm da Segunda Guer
ra Mundial refletem o sentido inequívoco da vitória dos países
Aliados contra o nazi-fascismo: a opção pela democracia. Peroe
ram aqueles que apostaram na discriminação racial, política e em
todos os tipos de discriminação; venceram todos os que acreditam
na libeIdade como valor fundamental na construção das regras de
convivência pacíftca entre os homens.

A defesa da democracia, que ao longo deste século encon
trou muitos obstáculos, práticos e teóricos, acabou consolidando
se como opção defmitiva da cultura ocidental. Na ocasião do
conflito mundial, essa opção não era tão clara como agora. Muitos
cederam à tentação de manipular populações em nome de ideais
nacionalistas. Em seguida, multiplicaram-se as tentativas de im
por, pela força, as "virtudes", entre as aspas, de um suposto, igua
litarismo socialista, que acabou naufragando num imenso
equívoco histórico. No Brasil, inclusive, o impulso centralizador
do Estado Novo só se esgotou quando os ventos democráticos que
varriam a Europa conquistaram defmitivamente o coração do
povo.

A vitória da democracia, hoje tão consolidada no Ocidente,
só se tomou possível em função da vitória militar dos Aliados em
1945. Esse evento pode parecer distante aos olhos dos jovens, mas
ali foi jogada a cartada decisiva em tomo da liberdade. Por isso,
todos devemos ser imensamente gratos aos homens e mulheres
que peroeram suas vidas durante o conflito. Eles morreram para
que seus fIlhos e netos pudessem desfrutar da paz e da prosperida
de que viriam em seguida.

Se hoje ainda temos, no mundo, alguns focos de coilf.litos
localizados, não resta dúvida do predomínio da idéia da democra
cia que esteve presente em todo o momento no maior conflito da
história da humanidade.

Nossa gratidão é ainda maior aos brasileiros que lutaram na
Itália. Longe de seus lares, envolvidos numa guerra que lhes pare
cia distante e absurda, foram capazes de enfrentar condições as
mais adversas, para contribuir no esforço conjunto que então se
realizava. Foram eles, também, os soldados da Força Expedicioná
ria Brasileira, que impuseram ao regime ditatorial comandado por
Vargas a inclinação defmitiva para a democracia. Não seria possí
vel aceitar em suas próprias casas a iniqüidade contra a qual luta
vam no exterior.

Devemos enfatizar, também, que nossa responsabilidade era
muito grande, pois a inclinação do Brasil influenciaria, como in-
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fluencia até hoje, todo o continente sul-americano. Ao mobilizar
nossas tropas e oferecer nossas bases como ponto de apoio para o
deslocamento dos Aliados, marcamos uma posição defmitiva no
conflito. O próprio controle sobre o Atlântico estava em jogo,
dada as dimensões de nossa costa.

Hoje, o panorama mundial é totalmente distinto. O fascismo
e o comunismo foram derrotados. O mundo vislumbra a perspecti
va de uma integração econômica e cultural crescente. O Brasil,
como potência emergente, assume cada vez mais o papel de lide
rança que lhe cabe na nova trama das relações internacionais. Mas
o horizonte que temos pela frente está intimamente condicionado à
experiência acumulada no passado recente, no qual a Segunda
Guerra foi marco decisivo.

Dentre todas as lições que aprendemos, a mais profunda e
duradoura foi, sem dúvida, aquela que ensina o valor da convivên
cia pacífica entre as nações. Nada justifica a guerra. Nada substitui
a paz.

E a paz verdadeira nunca será alcançada quando um país,
ou um grupo de países, quiser impor seus valores aos demais. A li
derança legítima é conquistada, nunca pode ser imposta: ela nasce
e se nutre do diálogo.

Portanto, quando nos preparamos para ingressar no século
que se avizinha, muito temos a ganhar, se incorporarmos a nossas
conquistas defmitivas o valor inestimável do respeito mútuo entre
os povos. A guerra sem limites. a guerra arrasadora. que pretende
aniquilar o adversário, conduz sempre a novos conflitos e consoli
da as tensões, em vez de aliviá-las. Quando pensamos nos milhões
de mortos e no sofrimento incalculável produzido pela luta fratri
cida que se travou na Europa, não podemos hesitar, um só instan
te, na defesa sem tréguas da negociação e do diálogo como
ins1lUmentos insubstituíveis para o crescimento da humanidade.

Deixamos, então, aqui, registrada nossa homenagem e nos
so profundo reconhecimento ao sacrificio de todos os que lutaram
pela liberdade na Segunda Guerra. E temos certeza de que não se
trata de uma homenagem puramente formal. Nós, brasileiros, que
sempre nos posicionamos a favor da solidariedade internacional,
conhecemos e defendemos o valor supremo da democracia, pois
somente será duradoura a paz construída com a participação cons
ciente de todos e o respeito à liberdade individual e à autodetermi
nação dos povos. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Matheus Schmidt, que falará pelo PDT.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados. autori
dades militares e civis aqui presentes, senhoras e senhores, a se
gunda guerra mundial constitui-se no maior drama vivido pela
humanidade em todos os tempos. As batalhas que se sucederam,
os mortos, os milhões de mortos de todas as nacionalidades, de to
dos os credos, raças e línguas; pretos, brancos e amarelos; os feri
dos, os deformados, os deficientes de todos os matizes, tudo isso
configura apenas uma parte das teníveis possibilidades que estive
ram em jogo no desenrolar das operações de guerra daquela gra,n
de catástrofe. De certo modo, era o próprio destino das instituições
que o homem concebera para viver com dignidade sobre a face da
terra, livre de medo, da opressão e da tirania, que se estava deci
dindo nos campos de batalha.

Hitler levara a Alemanha à guerra com o objetivo estratégi
co de conquistar o mundo, para implantar o UI Reich, nos moldes
do nacional-soéiàlismo, como complementação defmitiva de um
milênio da história alemã.

Austóaco de nascimento, cabo do exército alemão na I
Guerra Mundial, Hitler ingressou, logo após a guerra, no Partido
dos Trabalhadores Alemães (Deustsche Arbeiterpartei), que trans-

formou, em 1920, no Partido Nacional Socialista dos Trabalhado
res Alemães (National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei 
NSDAP). Era o partido nazista.

A estrutura organizacional e as ativid.ides desse novo tipo
de movimento basearam-se no princípio do líder. Ao centro de
tudo encontrava-se a figura de Hitler. ''Em termos de psicologia
social, ele representa o homem comum", lembra Norberto Bobbio,
em posição de subordinação, ansioso para compensar seus senti
mentos de inferioridade através de militância e do radicalismo po
lítico.

Seu nascimento na Áustria, seu fracasso na escola e na pro
fissão e a experiência libertadora da camaradagem masculina du
rante a guerra, forjaram, ao mesmo tempo, sua vida e a ideologia
do nacional-socialismo.

Doutrinariamente, o nacional-socialismo tinha por base um
darwinismo social-nacionalista e racista. Configurava um sistema
totalitário, de partido único, com um único líder, o Fürhrer.

A tomada do poder deu-se em 1933, num período de cinco
meses, e o regime foi defmitivamente implantado no verão de
1934, quanto Hitler, através de expurgos sangrentos dentro do Par
tido - e das organizações militares do Partido, as S. A. -, conse
guiu o apoio total do Exército e se nomeou, após a morte do
Presidente Hindemburgo, O1efe do Estado, O1anceler, Líder do
Partido e da nação, ditador único da Alemanha.

O nacional-socialismo passou a ser a doutrina do Governo.
As palavras-chaves de seu sistema de valores davam os contornos
do nazismo: ''Nação, raça, espaço vital-Iedeusraum -, a comuni
dade do povo, liderpnça, ação, autoridade, sangue e terra, frente e
batalha".

Os preparativos finais da guerra deram-se com a anexação
da Áustria, em 1938. A invasão da Polônia, em 1939, e a conse
qüente tomada da Tchecoslováquia e países vizinhos deflagaram a
guerra na Europa, que só teve fim com a rendição total e incondi
cional do Exército Alemão. O documento de rendição foi assinado
pelo General de Divisão Bedell Smith e pelo General Jod!, com
oficiais franceses e russos por testemunhas, às 2h41min de 7 de
maio de 1945. A ratificação formal por parte do Alto Comando
Alemão ocorreu em Berlim, providenciada pelos russos nas pri
meiras horas de 9 de maio.

O Marechal-de-Ar Tedder assinou, em nome de Eisenho
wer, o Marechal Zhukov, pelos russos, e o Marechal-de-Campo
Keitel, pela Alemanha, segundo relato do insuperável guerreiro,
estadista e escritor Sir Winston O1urchill.

A rendição do Japão, que se seguiu à explosão atômica em
Hiroshima e Nagasaki, selou o fIm. da Segunda Guerra Mundial.
Nela estiveram envolvidos praticamente todos os países do mun
do. De um lado, Alemanha, Itália e Japão constituíram uma alian
ça - o Eixo - liderada por Hitler, Mussolini e Hiroito; de outro, os
aliados, sob a liderança de O1urchill, Roosevelt e Stalin, congre
gando ingleses, russos, americanos, franceses, brasileiros, etc.

A participação do Brasil na guerra representou um esforço
considerável da Nação e de seu povo. País pobre, com renda per
capita de menos de 200 dólares, graças à grande mobilização po
pular que se seguiu ao afundamento dos navios mercantes brasilei
ros em nossas costas, pôde a Nação brasileira, há cinqüenta anos,
embarcar para a Europa a Força Expedicionária Brasileira. Com
posta de uma Divisão de Infantaria de 6 mil homens, cuja escala,
na organização militar, dava-lhe plena autonomia de movimento,
nossa força Expedicionária pôde alinhar-se junto ao V Exército
Americano sem perder a sua identidade.

Não é exagero de patriotismo dizer que cobriu-se de glória
nas terras italianas. Monte Castelo, Montese, Castelnuovo, Zoca,
Collecchio são alguns dos marcos de heroísmos dos nossos solda-
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dos.
O Marechal Floriano de Lima Brayner, no livro Verdade

sobre a FED, conta que infonnou ao Presidente Vargas por que a
FEB tivera dificuldades para tomar Monte Castelo. Depois de
mostrar que o Comando Americano do V ExéICito havia nos for
çado a defender uma frente desproporcional aos nossos meios e
ainda nos obrigado a realizar um ataque de grande envergadura, o
então Cel. Chefe do Estado-Maior brasileiro disse ao Presidente
Vargas:

"Nenhuma restrição deve ser feita a nossa tropa,
Presidente. Nossos valorosos soldados e nossos magnífi
cos oficiais, a despeito de todas as circunstâncias adver
sas, mostraram qualidades excepcionais. Não somos
tropas de montanha. Acostumadas ao adestramento para
luta na planície, até mesmo os processos de combate em
terreno montanhoso nós não praticávamos. Muitas vezes
atacamos em pleno dia, galgando o dorso da montanha,
à base da pura bravura pessoal. Um tenente valente ar
rasta qualquer pelotão; por maior que seja a temeridade,
os soldados o seguem."

.Registra o Mal. Brayner que o grande elogio ao desempe
nho da FEB não partiu dos comandos norte-americanos, como era
de se esperar. O Coronel do Exército alemão, Rudolf Bõhmler,
que comandou uma unidade da I Divisão de Pára-Quedistas do
Grupo de ExéICito do Mal. Kesselring, na Batalha de Monte Cas
sino, escreveu um livro a que deu o nome de Monte Cassino. O
militar alemão depõe sobre a FEB em várias páginas de sua obra.
Depois de discorrer sobre a atuação da Divisão Brasileirã-éííi di
versos mmpos de batalha, o Cel. Bõhmler escreveu:

"A Divisão Brasileira fez-se notar mais uma vez
quando as forças do V ExéICito flanquearam Bolonha.
Em fins de abril de 1945, quando a I Divisão Blindada e
a XXXN Divisão de Infantaria Americana efetuaram
um avanço a oeste de Bolonha, em forma de leque, atra
vés do Vale do Rio Pó, em dirP:Ção a Milão e Turim, a I
Divisão Brasileira, responsável pelo flanco sul, alcançou
em poucos dias a distante cidade de Alexandria. Nessa
ocasião, a Divisão Brasileira aprisionou toda a
CXLVIII Divisão de Infantaria Alemã na região de For
novo di Taro. Esse avanço arrojado, colhendo o coman
do alemão de surpresa, contribuiu para o rápido
aniquilamento das forças ítalo-alemães da Ligúria e, efe
tivamente, para a rendição incondicional do Grupo de
Exércitos C., Alemão."

Não poderia haver elogio mais comovente. A palavra do
Coronel alemão que viveu o teatro da guerra é o reconhecimento
leal do inimigo ao valor dos nossos Pracinhas.

A redemocratização do Brasil. que vinha sendo Governado
ditatorialmente, foi uma conseqüência lógica da presença da FEB
nos campos de batalha. Finalmente. foi resolvida a incômoda con
tradição que existia entre o combate de armas na mão do nazi-fas
cismo lá fora e a presença de uma ditadura internamente.

Sr. Presidente, rememoramos hoje este episódio extraordi
nário da História da Humanidade. Que as suas lições estejam pre
sentes nas grandes decisões que afetam os povos do mundo e que
n6s, brasileiros, nunca esqueçamos as lições da História e reveren
ciemos sempre os princípios da democracia, da justiça e da solida
riedade e, mais do que tudo, expressemos eternamente o
reconhecimento da Pátria aos nossos gloriosos Pracinhas.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao ExmO Sr. Deputado Adylson Motta, que falará pelo PPR.

O SR. ADYLSON MOtTA (pPR - RS.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, Senhoras e Senhores convidados, esta é
uma data que merece ser ressaltada. Penso que todos nós temos, na
memória, com tristeza, o que aconteceu há mais de 50 anos.

Disponho de um texto que me foi preparado, mas gostaria
de dizer algumas coisas fora dele.

Tenho ainda a lembrança, criança que era quando a guelra
estava tenninando, do efeito que teve no mundo esse episódio. Es
tamos entre aqueles que procuram perquirir as razões da sua eclo
são, creio que toda guerra encontra na guerra anterior seus
motivos principais. Toda guerra é movida por interesses econômi
cos, inclusive. Todos nós sabemos que, saindo da Primeira Guerra
Mundial, a Alemanha não assimilou derrota, embora tenha assina
do sua rendição nas imediações de Paris, num vagão em Campieg
ne, onde o Marechal Foch teria representado os países vencedores.

Mas houve, à época, um cabo austríaco que, pelas anuaças
que procedia na época, foi condenado à cadeia. No período em
que esteve preso escreveu um livro. onde mostra exatamente as ra
zões pelas quais, mais tarde, faria a guerra da Alemanha.

Quem leu aquele livro - acredito que na sua geração muitos
o tenham feito - não se deve ter surpreendido com muito das coi
sas que aconteceram, porque ele as escreveu no livro chamado
Mein Kampf. Talvez quem o lesse não pudesse acreditar que uma
pessoa. um ser humano, se entregasse a tal tipo de atrocidades,
mas está escrito: Expansão para o Leste, ou seja, invasão da Rús
sia, e o extermínio da raça israelita no mundo. Está escrito com t0
das as letras.

Agora, a razão básica, a razão imediata da Guerra, no caso,
foi o Tratado de Versa1hes, que impôs condições que a Alemanha
não teria como cumprir e que levou o seu povo a uma situação de
desespero. O País sucumbiu fmanceira e economicamente e os
problemas sociais eram inenarráveis.

São nessas épocas de dificuldades, de crise. que surgem
aquelas figuras messiânicas perigosas que têm o condão de condu
zir essas massas desesperançadas. E foi o que aconteceu na Ale
manha arrasada, humilhada, porque, convenhamos. o povo alemão
é um povo preparado. No desespero, sem encontrar, sem vislum
brar uma solução. uma vez que tinha que trabalhar tudo o que p0

dia e mais um pouco para resgatar os compromissos do Tratado de
Versa1hes assinado com os países vencedores da Primeira Guerra,
a Alemanha apostou no primeiro que lhe acenou com a possibili
dade de não cumprir esse Tratado, para se levantar e ser novamen
te uma potência.

Aí surgiu essa figura execrada pelo mundo inteiro com to
das as razões, que nos submeteu a uma tragédia, que talvez tenha
sido um alerta para que o mundo viva dentro de uma sociedade de
mocrática.

A Segunda Guerra não começou às 5h45min do dia 10 de
setembro de 1939, como ser registra. ela surgiu no dia em que
Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha. Porque, desde então,
outra coisa ele não fez senão descumprir o Tratado de Versalhes e,
clandestinamente, proceder ao maior armamento a que um país já
assistiu, criando a Wehnnacht, a Luftwaffe, preparando com todo
poderio bélico a Alemanha para enfrentar os países que o haviam
derrotado em 1945.

Foi uma sucessão de traições e tratados não cumpridos, tra
tados os mais contraditórios. A Rússia fazendo pactos de não
agressão com a Alemanha. A Itália fazendo pacto com a França e
a Grã-Bretanha repudiando as invasões e o respeito aos tratados
anteriores. É incrível, mas houve esse tratado. E depois, fmalmen
te. a formação do Eixo com o Japão, a Alemanha e a Rália, que foi
o tratado que dividiu as forças em combate.

Foi assim que a Alemanha fez o anschluss, a anexação da
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Áustria, dentro de um processo político muito comum à época das
idéias nazistas. Foi assim que, por uma fraqueza de Chamberlain,
a Alemanha se apoderou da Tchecoslováquia. E foi assim que no
dia 1° de setembro de 1939, às 5h45min, o céu foi obscurecido por
milhares de aviões Stuka, aviões de bombardeio em mergulho, e
pelas poderosas divisões panzer do Gen. Guderian. E, em 21 dias,
an;asaram a Polônia, apesar de alguns isolados gestos heróicos do
povo polonês. Foi assim que, em 21 dias, foi liquidada a Polônia,
em.sete dias foi arrasada a pequenina Holanda; e foi assim que foi
contornada a Linha Marginot, e, entrando na Bélgica, os alemães
foram até a França.

Mas restam alguns mistérios da guerra. Por que Hitler não
fechou <> cerco de Dunquerque? Por que Hitler atrasou a invasão
da Rússia e pegou o inverno russo? Por que Rudolf Hess, solitaria
mente, VQOu até à Inglaterra? São alguns episódios que, a título
ilustrativo, eu me atrevo a dizer, pelo que ouço de historiadores. O
ditador da Alemanha tinha a experiência, entre outras, as de Napo
leão, de que não se deveria nunca combater em duas frentes. Ba
seado nisso, uma vez que estava praticamente invadindo a Rússia,
ele tentava desesperadamente uma paz com a Inglaterra, para cer
tamente combatê-la depois.

E dizem que o solitário vÔO de Rudolf Hess até à Jnglaterra,
quando ele caiu na propriedade do Conde de Hamilton, teve o sen
tido de querer ser recebido como estadista, negociar com Winston
Churchill e propor a paz em separado. Mas não previa ele que não
hou,ve nada dessas honrarias e foi trancafIado numa cadeia, onde
faleceu, há pouco, em Spandau.

J;>or que não fechar o cerco de Dunquerque, uma vez que ele
estava praticamente cerrado? Dizem os estudiosos que foi mais
uma tentativa de paz em separado com a Inglaterra, de onde foram
evacuados .370 mil soldados, principalmente, ingleses. E o porquê
do atraso na invasão'da Rússia, que pegou em cheio o inverno e li
quidou com as suas tropas?

. Quando Hitler invadia um país, - e o fez com relação à
Áustria e à Polônia - depois de invadir, ele comunicava ao seu fIel
aliado Mussolini, ap6s o fato consumado, e Mussolini num ímpeto
de raiva, resolveu imitar o seu aliado até por uma questão de vin
gança e .fez o mesmo com relação à Grécia, só que não esperava a
resistênciadesse país, onde foi fragorosamente derrotado. E as di
visões alemães, que estavam na costa para invadir a Rússia, tive
ram que ser deslocadas para socorrer o aliado Mussolini.

. Esse atraso de um mês na invasão da Rússia, talvez, tenha
mudado o curso da guerra e o curso da história. Aliás, qualquer
desses três fatos, se fossem aceitos de forma diferente, se tivesse
havido o fechamento do cerco de Dunquerque, se tivesse sido ne
gociada a paz em separado, quem sabe os rumos seriam outros,
embora do líder da guerra nada pudesse se esperar senão os seus
planos diab6licos.

Cito esses fatos apenas para que se tenha idéia das coisas
que aconteciam. A Guerra de 1914 e 1918 foi estática, foi uma
guerra de trincheiras. A guerra de 1939 e 1945 foi uma guerra pro
fundamente dinâmica. Foi quando se começou o desenvolvimento
da alta tecnologia aplicada na guerra. Surgiu o avião a jato, a bom
ba atômica e o radar, que foi aperfeiçoado. E, graças a ele, a Força
Aérea da Grã-Bretanha, a Real Força Aérea, conseguiu enfrentar e
derrotar, sulpreendentemente para o mundo, as forças aéreas ale
mães.

Dentro desse enfoque, transcorreu a guerra. Tratados e
acordos eram coisas jogadas nas gavetas. Não havia, por parte do
Eixo, respeito a qualquer princípio ético. Mesmo na guerra - que é
extremamente antiética - existem os princípios éticos. Um país só
invade outro depois de declarada formalmente a guerra com ante
cedência.

No dia 6 de agosto, foi lançada a bomba atômica sobre Hi
roshima, e, no dia 9 de agosto, foi lançada a bomba atômica sobre
Nagasaki. Então, 14 de agosto é realmente a data em que se encer
rou a Segunda Guerra Mundial.

Pois bem, desde o dia 14 de agosto até hoje, apesar do sa
crifício, do holocausto e de todas as coisas terríveis e atrozes que
aconteceram nessa guerra, o mundo não recolheu a lição. E não
existiu um só dia no mundo inteiro, desde essa data, em que o nos
so planeta tenha conhecido a paz. Não houve um dia de paz até
hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Sr. Deputados, Srs. Convidados. Houve
a Guerra da Coréia. Houve a Guerra do Vietnã. Guerras esparsas
dia-a-día estão eclodindo, dentro de países ou entre países. Mas
não houve um só dia de paz, desde o dia 14 de agosto de 1945.

Essa é a reflexão que temos de fazer, nós que tivemos a sor
te de ve1D1OS as nossas forças, as Forças Aliadas, venceram o tota
litarismo que grassava na Europa e que ameaçava tomar conta do
mundo. Nós que vivemos num País com uma sociedade democrá
tica, devemos valorizar esses acontecimentos, que hão de servir
para que deles tiremos lições.

E esperamos que a ONU, que é o organismo que congrega
praticamente todos os países do mundo - hoje são 184 os associa
dos na ONU - continue desenvolvendo seu papel, o papel que a
Liga das Nações não soube desenvolver, porque o país que propôs
a sua criação foi o primeiro a se levantar da mesa de reunião: os
Estados Unidos. Que a ONU, que tem esse papel de manter a paz
no mundo, cada vez mais envide seus esforços, para que não mais
ocorra esse tipo de catástrofe, de desentendimento, de desarmonia,
de luta, de agressão entre os seres humanos, nos mais variados lo
cais e razões mais plurais que possam existir.

Eu poderia ler o meu discurso, mas vou me limitar a estas
digressões. Faço uma homenagem aos brasileiros que foram à Itá
lia. Não teria sentido nenhum faze1D1os a comemoração do té1D1Í
no da Segunda Guerra Mundial, se nos esquecêssemos dos nossos
irmãos - parece-me que foram até o palco de guerra em tomo de
25 mil e 500 deles não voltaram, sacrifIcaram sua vida para hoje
te1D1OS liberdade, democracia, enÍlID, a nova sociedade construída
no pós-guerra.

Sr. Presidente, não poderíamos deixar de prestar homena
gem aos brasileiros que integraram nossa Força Expedicionária na
Segunda Guerra, sob o comando do Marechal Mascarenhas de
Moraes. Em memoráveis combates nos campos da Itália, as tropas
brasileiras enfrentaram o nazi-fascismo, muitos deixando seu san
gue no solo da democracia que o mundo veria ser edificada pela
vitória dos aliados.

"Os que participaram direta e indiretamente, no
teatro de operações, merecem nossa reverencia e o reco
nhecimento nacional aos seus feitos e ao sacrifício que
fJZeram pela grandeza de nossa Pátria. Amparar as suas
famílias, proporcionando-1hes recursos materiais e pecu
niários condignos, é o mínimo que o Estado deve fazer
pelos seus heróis, muitos dos quais vivem hoje em ver
dadeira situação de penúria."

Sr. Presidente, fora esses irmãos brasileiros, se eu tivesse
que apontar uma liderança em que fIxasse a minha homenagem
em relação à Segunda Guerra Mundial não teria a menor dúvida
em singularizá-la na fIgura extraordinária de um inglês, gordinho,
baixinho, fumando charuto, Winston Churchill, para mim, o sím
bolo da resistência, da tenacidade. Com seus discursos inflamados
concitava o povo inglês a não se render quando estava sombrean
do a cidade de Londres aquele enxame de aviões Stukas, e, sob o
bombardeio da artilharia do Canal da Mancha, ele, heroicamente,
soube comandar o seu País. Quando faltava energia e se solicitava
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ao povo inglês o sacrificio para poupar, a fim de investir na guer
ra, o primeiro a desligar a sua calefação, para dar exemplo ao povo
inglês, foi Winston O1urchill, para que pudesse ter moral e exigir
o sacrifício dos seus compatriotas. E dele a frase: ''Nunca tantos
deveram tanto a tão poucos", quando se referia à Real Força Área,
que, realmente, foi o símbolo da resistência e fator decisivo para
que, quem sabe, possamos hoje estar aqui, neste clima de liberda
de, fazendo essas evocações e prestando essas homenagens.

Não poderia deixar de citar outras figuras eminentes: o Pre
sidente Roosevelt; depois, o Presidente Truman, que o seguiu;
O1arles De GauHe, que saiu da França porque não aceitou a rendi
ção do General Pétain que ele considerava traiçoeira. Foi à Ingla
terra comandar a resistência e, no dia 26 de agosto, triunfalmente,
entrava no O1amps Élysées, a pé - apesar dos livre-atiradores ale
mães - e foi rezar, agradecer a Deus, na Catedral de Notre Dame.
Quem conhece Paris sabe do percurso que fez e do risco que cor
reu porque ainda havia a presença de alemães na Cidade de Paris.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e demais convidados, per
doem-me se interpretei os fatos de forma errada, mas assim apren
di, pelo muito que li sobre a história da Segunda Guerra Mundial.
Talvez, por encontrar-me, à época, na fase em que as coisas nos
atingem mais, que é a infância, de tal maneira tenha se impregna
do isso na minha mente e desse fato não tenha conseguido libertar
me.

Estou sempre lendo e tenho dito que muitas coisas perdi de
fazer na minha vida pelas horas de leitura que dediquei a esse epi
sódio de triste memória para nós, que foi a Segunda Guerra Mun
dial. Os seus fatos, os seUl> mistérios, suas traições, seus gestos
heróicos, enfim, tudo isso levou-me a ler porque não consigo en
tender que um ser humano possa conduzir um povo inteiro a uma
aventura e a uma tragédia dessa natureza.

Muito obrigado.
(Aplausos.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala

vra ao ExmO Sr. Deputado Francisco Rodrigues, que falaIá pelo
Bloco Parlamentar (pL/PSC/PSD).

O SR, FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PSD - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Senhoras e Senhores convidados, comemora-se hoje os cinqüenta
anos de encerramento de um penodo negro da História. Em nome
do Bloco PUPSC/PSD, presto minha homenagem aos heróis bra
sileiros que, no teatro da guerra, souberam honrar com bravura
nossa Pátria. Alguns deles se encontram presentes nesta sessão e
são testemunhas da História.

Venho a esta tribuna prestar a minha homenagem à come
moração do cinqüentenário do ftm da Segunda Guerra Mundial,
data marcante na historiograllll da civilização humana.

Há cinqüenta anos, o mundo se livrava do terror e da amea
ça do nazi-facismo. O conflito, resultante do delírio hitleriano, da
ambição maquiavélica de Mussolini e das tentativas expansionis
tas japonesas, causou a morte de milhões de pessoas em todo o
planeta.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Esta Presidên
cia pede desculpas aos presentes e ao orador que está na tribuna,
pois se vê forçada a suspender a sessão por alguns minutos, até
que se restabeleça a iluminação.

Peço desculpas e, dentro de pouco tempo, esperamos reini
ciar a sessão.

(É suspensa a sessão.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A Presidência
resolve, mesmo sem a complementação total da iluminação, reini
ciar os trabalhos, porque sabemos que todos os presentes têm

compromisso.
Portanto, volto a palavra ao Deputado Francisco Rodrigues

para continuar a sua saudação em nome do Bloco.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presidente, con

tinuando nosso pronunciamento, gostaríamos de dizer que a cena
internacional, naqueles teniveis anos, caracterizou-se, principal
mente, pelo desrespeito à vida humana.

Os homens não pareciam ter aprendido a lição do passado.
Alguns anos após o ftm do primeiro grande conflito mundial, a
inIagem da insensatez e do desapego aos principios da paz e har
monia entre os homens se repetiria, ainda commaior intensidade e
veemência.

Os resquícios das tendências imperialistas do século xvm:,
em conjunto com os ressentimentos produzidos pela redivisão
geográftca européia do pós-Grande Guerra, fundamentaram os ali
cerces do novo conflito que para muitos seria inevitáveL A loucura
dos homens, mais uma vez, resultou na guerra e na discórdia.

Foram anos de expectativa e temor. A intentona do Eixo pa
recia imbatível. Os grandes países da Europa capitulavam diante
dos exércitos alemães. Na Ásia, os japoneses seguiam o seu fmne
projeto expansionista. Na Itália, Mussolini, acreditando ser o pr6
prio Prlncipe de Maquiavel, utilizava-se do terror e da força para
aniquilar as resistências domésticas e subjugar o inimigo externo.

A entrada em cena dos Estados Unidos e de outros países,
formando o grande contingente aliado no esforço conjunto contra
as forças do Eixo, alteroo os rumos da guerra e da história. O Bra
sil, representado pela sua Força Expedicionária, teve fundamental
importância no desenrolar do grande conflito.

No contexto da Europa tomada pelas forças do Eixo, a par
ticipação brasileira foi imprescindíveL Na grande ofensiva fmal,
os bravos soldados da Força Expedicionária foram exemplos da
mais nobre detenninação na defesa intransigente da liberdade e da
paz que os inimigos insistiam em desprezar. Os feitos dos praci
nhas, como a célebre tomada de Monte Castelo, provaram ao mun
do que a Nação brasileira aliava-se não apenas a um grupo de
países contra um inimigo comum, mas lutava pelo respeito às leis
internacionais e ao princípio da autodetenninação dos povos.

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, Srs. convidados, a vi
tória dos aliados, com a importante contribuição brasileira, produ
ziu um novo ambiente internacional, no qual reforçaram-se as
bases da convivência paciftca e hannônica entre os diversos povos
da terra.

Ainda que não tenhamos obtido a paz duradoura e estável
de que tanto necessitamos, muito se avançou no trato as questãos
internacionais. A criação da Organização das Nações Unidas é o
produto que melhor representa este avanço.

O Brasil, como o tem feito desde os primórdios de sua sem
pre presente atuação na cena internacional, nortea-se pelos princí
pios da paz, pelo respeito às leis e pela defesa da autodeterminação
dos povos. E dessa forma pautou a sua participação naquela guer
ra, lutando bravamente contra o inimigo, com cujos exércitos não
tinha rivalidades históricas, mas apenas defendia os preceitos com
os quais se identiftcava.

Sr's e Srs. Deputados cabe refletirmos acerca de tão impor
tante conquista, que não representou apenas o êxito dos exércitos
aliados, mas o de toda a humanidade, na evidente demonstração de
que os propósitos de paz e hannonia entre os homens hão de vin
gar, ainda que ao custo de muita luta e sangue. Aos pracinhas, a
quem reverenciamos na presença de muitos aqui, ressalta-se o es
forço incomensurável e a bravura desses homens que de maneira
impecável representaram o País em momento particuIannente con
turbado no cenário mundial.

Observe-se a hist6ria,.mmnava Montesquieu, senão come-
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teremos os mesmos erros de outIOIa.
A lição é atual, e muito nos serve. Devemos afastar e repu

diar todas as fonnas malignas de ingerência nas atividades huma
nas que não se caracterizem pela defesa intransigente da paz e pelo
respeito à vida humana.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Sr. Sérgio Miranda, pelo PCdoB.

DISCURSO DO SR. SÉRGIO MIRANDA QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE·
RIORMENTE PUBliCADO.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vm ao ExmO Sr. Deputado Jair Bolsonaro, pelo PPR.

O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RI. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, companheiros da Câmara dos Deputa
dos, companheiros mais antigos, demais autoridades e convidados,
há poocos minutos estava na Liderança do meu Partido e falei que
viria, com muita honm, a esta solenidade. Foi quando o Deputado
Ibrahim Abi-Ackel me disse: Faz muito bem, na política tudo se
perdoa, menos a ausência. Espero, se porventum cometer algum
equívoco, ser perdoado pelos senhores. Porque no passado, não há
dúvida, já cometi equívocos, os senhores bem sabem, na pooca
história que tenho. Mas tudo é por um Brasil melhor e, podem ter
certeza, por Forças Armadas melhores pam o nosso PlÚS. . .

É muito fácil criticar a história, difIcil é escrevê-la. Os se
nhores, com suor, com lágrimas e com sangue, escrevemm pági
nas memoráveis da nossa história. E DÓs, no Parlamento, que
usamos como anua uma caneta, que história estamos escrevendo
pam o futuro do nosso País e - por que não dizer - por um rec0

nhecimento àqueles que escrevemm a nossa história no passado?
Serei um pouco diferente dos que me antecedemm, princi

palmente porque não tenho o dom da palavm. Afh costumo brincar
dizendo que, se dependesse de discurso, sequer seria síndico do
meu prédio, no Rio de Janeiro. Mas tenho certeza de que com
meus breves pronunciamentos, às vezes um pouco exaltados - mo-

. tivo por que soo repreendido pelo Presidente - tenho deixado meu
recado nesta Casa, sempre pensando emum Bmsil melhor.

No momento falarei mpidamente sobre matéria que om tm
mita nesta Casa, porque desejo que os senhores, quando um dia
nos deixarem - natumlmente nos vão deixar, como eu também
deixarei este mundo - o façam com dignidade, com a cabeça er
guida.

Todos sabemos - infelizmente alguns poucos ainda não sa
bem - que a l1ni.ca instituição capaz de gamntir a autoridade de um
Presidente da República em momentos críticos são as Forças Ar
madas, como ocorreu há pouco, quando nossos companheiros
mais jovens estivemm nas refmarias. Não foi por decisão deles,
mas do Sr. Presidente da República. Lamentavelmente, porém,
nossas Forças Armadas vêm sendo constantemente esquecidas e
deixadas pam segundo ou teICeiro plano pelo Senhor Presidente da
República.

Há poucas semanas, Henry Kissinger disse que os Estados
Unidos não são uma potência econômica, mas sim uma potência
bélica. E, hoje em dia, o que temos de belicoso nesta Pátria? O que
temos de Fa:ças Armadas no Brasil? Se compararmos com a déca
da de 40, não somos absolutamente nada.

Mas, logicamente, quando se desmomlizam as Forças Ar
madas, quando se desmotivam os seus componentes, todos neste
PlÚS perdem, não apenas os homens que selVem à Pátria dumnte o
seu tempo de seIViço militar.

Assim sendo, o que nós, Parlamentares, podemos fazer pam
que nossas Forças Armadas tenham um mínimo de capacidade
pam reagir a um conflito interno? Ou para, em um momento críti-

co, decretando-se o estado de defesa ou o estado de sítio, acalmar
imprevisto ocorrido em algum local deste País?

No meu entender, não podemos, desmotivar o homem. Po
rém, hoje em dia, lementavelmente, o nosso homem está cada vez
mais desmotivado dentro da Fa:ças Armadas.

Afh vejo com nmita apreensão, quando leio o Noticiário do
Exército, 00 o Diário Oficiai da União, quase que diariamente, o
n"Úmero enotme de militares que têm procurado o caminho da re
SeIVa, pensando que, dessa maneira, fugirão da Previdência Social,
conforme a proposta encaminhada pelo Senhor Presidente da Re
póblica, Chefe Supremo das Forças Armadas.

A proposta de modificação da Previdência que está trami
tando nesta Casa não pemoa ninguém, seja da ativa o da reselVa,
porque, dentre ootras coisas, desvinculada o salário do militar da
reseIVa do salário do militar da ativa. Eu indago: se os direitos ad
quiridos não vão ser atingidos, por que desvincular?

Entre outras coisas, a proposta acaba com o artificio da pen
são integral pam as nossas vilÍvas; cita uma nova ordem pam con
cessão da pensão militar. V. S"S sabem muito bem do que estoo
falando. Inclusive, quero dizer que recebi carta de um coronel há
alguns dias, o qual ameaçou não votar mais em mim, bem como
dezenas de outros seguidores seus, caso eu venha votar contm as
propostas de refonna om encaminhadas pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso a esta Casa. Antes de responder-lhe, pedi que
ele também me dissesse se eu deveria votar em bloco, já que ele
assim o quer, a refonna da Previdência.

Hoje em dia, todos os senhores sabem da angústia em que
vive o ex-combatente pensionado, no tocante à pensão, logicamen
te. Não tivemm qualquer reajuste em setembro do ano passado,
quando tivemos 11%; não tivemm qualquer reajuste em dezembro
do ano passado, quando tivemos 22%; não tivemm qualquer atua
lização das suas pensões, quando ganhamos, no Supremo Tribunal
Fedeml, a pensão integral

Não esqueçam de uma coisa, meus companheiros de carrei
ra da reselVa e da ativa, o ex-combatente pensionado de hoje é o
militar da reselVa e da ativa de manhã•

Sr. Presidente, o que posso fazer - tenho certeza que nmitos
dos meus companheiros também farão nesta Casa, como reconhe
cimento ao passado de gl6ria que esses senhores nos legamm, e à
democmcia em que hoje 6m dia vivemos - é apenas uma coisa:
não deixar que se perca nada de justo conquistado a dums penas
no passado. S6 assim poderemos contrihJir pam que pelo menos
os senhores tenham um fmal de carreira com dignidade neste País.

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (palmas prolonga-
das.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A Presidência
neste instante presta homenagem a todos os componentes da Força
Expedicionária Brasileira, aos militares aqui presentes e àqueles
que aqui não puderam vir, representados pelo General Darcy La
zaro, que se encontm ao meu lado, Presidente de Honm dos Vete
ranos da ~B, ex-combatentes.

Portanto, é uma honra pam a Câmara dos Deputados prestar
esta homenagem aos expedicionários que tão bem e com muita
honm defenderam a dignidade do ser humano e principalmente do
Brasil.

Minhas Senhocas e meus Senhores, a comemomção do final
das operações bélicas da Segunda Guerm Mundial no teatro euro
peu não é vazia de significado. Pelo contrário, reveste-se de mag
na significação, pois relembmr aquele conflito é mecanismo de
evitar a ocorrência de fatos semelhantes.

Gemda por causas basicamente econômicas - como disse o
nobre Deputado Adylson Motta - que remontavam à pr6pria Pri
meim Grande Guerra, o gmnde conflito que se iniciou em 1939
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mostrou-se ainda mais sangrento e bárbaro, com o sacrifício de
milhões de vidas humanas, o esboroamento da economia de vários
países, a superveniência de uma nova ordem internacional bipola
rizada entre o Leste e o Oeste, os países livres, do lado ocidental
da Europa, e as ditaduras de direita ou de esquerda, na parte orien
tal.

Se, por um lado, o esforço de guerra uniu povos cujo inte
resse foi catalisado por seus líderes, por outro chegou a conse
qüências desastrosas, em que a perda de vidas humanas e a
destruição econômica são as faces mais sombrias.

Entretanto, o emprego de ideologias exóticas, urdidas para
que em seu nome fosse o mundo expurgado daquelas que eram
consideradas as "sub-raças", mostra a extensão da barbárie a que
pode chegar o ser humano, o qual, em nome de sua ânsia de poder
e de usurpação, se despe de toda a compaixão e senso de dignida
de, inflingindo a seus inimigos as mais torpes humilhações, tortu
ras e crueldades e expondo ao mundo sua própria e deformada
natureza.

A Força Expedicionária, nossa Marinha de Guerra e o 10

Grupo de Caça da Força Aérea Brasileira representaram nossos
ideais de liberdade junto aos países aliados. Muitos brasileiros per
deram a vida naqueles anos de tristezas e a eles devemos render
todas as homenagens. Esses heróis deixaram seu sangue nos cam
pos da Europa, nos céus do Velho Continente e nas águas do
Atlântico. Ali semearam a convicção da liberdade e da igualdade,
plantando uma seara que passou por penodos de entressafra, mas
que brotou novamente, floresceu e deu frutos no regime de liber
dade de que hoje desfrutamos.

A participação no combate ao nazi-fascismo, enaltecida pe
los oradores que nos antecederam, é exemplo de amor aos concei
tos libertários e à democracia, os valores mais caros aos cidadãos
de nossos País paradigma de respeito à pessoa humana, respeito,
enfIm, ao homem enquanto homem, não importando sua crença,
sua raça, sua origem. Ajudamos a derrotar a ambição totalitária do
Eixo e, com isso, escrevemos uma das mais ricas páginas de nossa
hist6ria, iluminada lição de bravura para ser contada aos mais no
vos e que continuará a fazer parte de um passado de glórias, orien
tador do futuro.

A publicidade dos métodos·nazi-fascistas encheu de vergo
nha o mundo; a responsabilidade daqueles pecados passou além
daqueles que os cometaram, maculou o gênero humano como um
todo.

A vergonha daí decorrente teve apenas um aspecto positivo:
servir de motivo condutor a uma maior capacidade de resistência
por parte dos espoliados, explorados, subjugados pelo totalitaris
mo. Mesmo, assiJil, infelizmente assiste a uma infInidade de con
flitos armados, a sua grande maioria decorrente de motivação
étnica, geográfIca, ou econômica.

As chamadas Forças de Paz, pesadamente armadas, não têm
conseguido dar um fIm à beligerância; as ações da Organização
das Nações Unidas têm sido inócuas; suas resoluções, desrespeita
das, como se o mundo não mais se lembrasse da extensão dos hor
rores da guerra.

Recordamos o fIm da Segunda Guerra Mundial no teatro
europeu de operações; é uma homenagem aos que tombaram. uma
ode aos que defenderam a liberdade, um louvor aos chefes milita
res que conseguiram a vitória contra as forças totalitárias e é, aci
ma de tudo, uma àdvertência ao mundo de hoje.

Portanto, minhas senhoras e meus senhores, militares aqui
presentes, é nosso dever exaltar e lembrar aos nossos fIlhos e netos
a bravura com que se comportaram nossos companheiros que par
ticiparam da Segunda Guerra Mundial e a certeza de que os que
aqui vieram têm dentro de si a lembrança do dever cumprido.

A Pátria espera que um dia a paz seja permanente, seja uma
instituição de direito e de liberdade, para que não continuemos as
sistindo a essa desgraça que impera no mundo, que é a falta de res
peito ao ser humano.

Portanto, em nome dos que compõem. a Câmara dos Depu
tados, quero deixar patente a nossa homenagem. no dia de hoje,
àqueles que estão aqui, representando o Brasil de ontem. de hoje e
de amanhã, que são os gloriosos componentes das Forças Armadas
do Brasil! (palmas.)

O Sr. WiLYon Campos, ]O Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência
agradece aos membros do Corpo Diplomático, aos Srs. Militares,
às autoridades civis e, sobretudo, aos Expedicionários brasileiros a
presença nesta sessão solene para homenagear o cinqüentenário do
ténnino da Segunda Guerra Mundial.

Antes de encerrar a presente sessão, gostaria de permitir
que os Srs. Expedicionários cantem o seu hino.

É CANTADO O SEGUINTE HINO PEWS EX·
EXPEDICIONÁRIOS:

CANÇÃO DO EXPEDICIONÁRIO
Letra de Guilherme de Almeida
Música de Spartaco Rossi
I

Você sabe de onde' eu venho?
Venho do morro, do engenho,
Das selvas, dos cafezais,
Da boa terra do coco,
Da choupana onde um é pouco
Dois é bom três é demais,
Venho das praias sedosas
Das montanhas alterosas,
Do pampa, do seringaL
Das margens crespas dos rios,
Dos veroes mares bravios
Da minha terra natal.

{Estribilho)

Por mais terra que eu percorra,

Não permita Deus que eu morra

Sem que eu volte para lá;

Sem que leve por divisa

Esse ''V" que simboliza

A Vit6ria que virá:

Nossa vitória fmal,

Que é a mira do meu fuzil,

A ração do meu bornal,

A água do meu cantil,

As asas do meu ideal,

A glória do meu Brasil.
li

Eu venho da minha terra,
Da casa branca da serra,
E do luar do meu sertão;
Venho da minha Maria
Cujo nome principia
Na palma da minha mão,
Braços momos de Moema,
Lábios de mel de Iracema
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Estendidos pr'a mim.
á minha terra querida
Da Senhora Aparecida
E do Senhor do Bonfim!

(Estribilho)

Por mais terra.•• etc.
m

Você sabe de onde eu venho?
É de uma pátria que eu tenho

No bojo do meu violão;
Que de viver no meu peito
Foi até tomando jeito
De um enonne coração.
Deixei lá atrás meu terreiro
Meu limão, meu limoeiro,
Meu pé de jacarandá.
Minha casa pequenina
Lá no alto da colina,
Onde canta do sabiá. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes de encerrar
a presente sessão, a Presidência chama a atenção do Plenário e da
Casa para o seguinte comunicado.

Confonne prevê o art. 73, §§ 1° e 2°, inciso lI, da Constitui
ção Federal, cabe ao Congresso Nacional a escolha de dois terços
dos Ministros do Tribunal de Contas da União.

O Decreto Legislativo n° 6, de 1993, que regulamenta a es
colha de Ministros do Tribunal de Contas da União pelo Congres
so Nacional dispõe, em seu art. 2°, que as vagas abertas do
TrihJnal serão preenchidas mediante iniciativa, alternadamente, da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e da Co
missão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

O Diário Oficial da União que circula hoje dá notícia, em
sua seção 2 , página 4.110, da concessão, pelo Sr. Presidente da

Rep6blica, de aposentadoria à DIA Élvia Lordello Castello Branco,
Ministra daquele Tribunal.

Para a vaga, compete à Câmara dos Deputados a escolha do
novo Ministro, pelo regime de alternância.

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

"Sr. Presidente, nos termos no § lOdo art. 2° do
Decreto Legislativo nO 6, de 1993, indicamos a V. Ex· o
nome do Deputado Humberto Souto para preenchimento
da vaga de Ministro, aberta no Tribunal de Contas da
União.

Assinam:
Inocêncio Oliveira" Líder do PFL.
Nelson Trad, Líder do PTB.
Valdemar Costa Neto, Líder do PL.
Odelmo Leão, Líder do PP.
Fernando Lyra, Líder do PSB.
José Aníbal, Líder do PSDB.
Miro Teixeira, Líder do PDT.
Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.
Michel Temer, Líder do PMDB.
Francisco Dornelles, Líder do PPR.
Marquinho Chedid, Líder do PSD."

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Confonne prevê o
Decreto Legislativo nO 6, a matéria vai à Comissão de Finanças e
TrihJtação.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a sessão, antes lembrando ao Plenário que
haverá sessão ordinária da Câmara dos Deputados, logo mais, às
14horas.

Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 12 horas e 58 minutos.)

Ata da 798 Sessão, em 6 de junho de 1995
Presidência dos Srs.:Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, }O Vice-Presidente;

Beto Mansur, 2° Vice-Presidente.

Às 14 HORAS COMPARECERAM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
João Henrique
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Francisco Rodrigues 
Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR; Luis Barbosa - Bloco 
PTB; Moisés Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB; Sa
lomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima

Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; .Sér
gio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra 
Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor
rêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Paudemey
Avelino - PPR.
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Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Euripedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp - PSDB;
Silvemani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; Francisco Diógenes - PMDB; João Maia - PSDB; Mau
ri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco -PSD; Zila Bezerra
-PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Melquiades Neto - Bloco 
PMN ; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR; Udson Bandeira
-PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; César Bandeira..., Bloco - PFL Costa Ferreira - PP; Davi
Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos Dutra - fYf; Eliseu Moura
- Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sabóia - Blo
co - PSB; Magno Bacelar - S/P; Márcia Marinho - PSDB; Mauro
Fecury - Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB;
Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião
Madeira- PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Inacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo Rique
pMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer"
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jorge-

Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson
Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro
Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto
Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel
Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti
- Bloco - PFL;·Vicente André Gomes - PDT; Wolney Queiroz
PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - fYfB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr
Andrade - PPR; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque
-PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; Jerô
nimo Reis - Bloco - PMN; José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT;
Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
fYfB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo
Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner
- PT; João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas
Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha
Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Ne
gromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro hujo - PMDB;
Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Si
mara Ellery - pMDB; Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - fYfB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim
Ab~Ackel - PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira 
Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - fYfB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Blo
co - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB;
Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mauricio Campos
- PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB;
Nilmário Miranda - fYf; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander- Blobo fYfB; Phile
mon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco-PFL; Rober
to Brant - Bloco - fYfB; Romel Anízio - PP.

Rio Grande do Sul

Waldomiro Fioravante- fYf; Wilson Branco- PMDB; Wil-
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son Cignachi - PMDB; Yeda Cmsius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença registra o COOlparecimento de 261 Senhores Deputados.

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

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

rior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. SÉRGIO MIRANDA, servindo como, Z' Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.

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

fi-EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR.PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte dis

curso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o jornalista e pro
fessor da Universidade de Brasília, Carlos Chagas, publicou, no
dia 26 de maio de 1995, um artigo no Corrdo Braziliense que
desnuda, de uma vez por todas, aqueles que entendem que sim
plesmente privatizar, quebrar o monopólio do Estado e arrochar
salários é a saída para todos os males.

O articulista de Brasília demonstrou que a França deu certo
e está certa fazendo exatamente o contrário de tudo o que se está
fazendo no Brasil.

Sr. Presidente, registro nos Anais desta Casa este artigo.
Entendo que ele é oportuno e recomendo que seja lido por todos
os Deputados e Senadores:

"O MILAGRE FRANCÊS E OS NEOLIDERAIS
Prometeu o novo primeiro Ministro francês, Alain

Juppé, como objetivo inicial de sua plataforma de gover
no, "aumentar de forma significativa o salário mínimo".
Também oferecerá incentivos fmanceiros para as empre
sas que vierem a contratar jovens e pessoas que estive
rem desempregadas há mais de um ano.

Maravilha, dirão certos leitores. Vamos seguir o
caminho da França, exemplo especial de como o neoli
beralismo dá certo. E com um adendo: o salário mínimo
francês é de US$1.200. Um "aumento significativo" será
bem capaz de levá-Io a 1.700 ou 1.800•••

O que será preciso para chegarmos lá? Privatizar
em massa, é claro. Para começar, o petr6leo e as teleco
municações. Só que tem uma coisa: Na França, as tele
comunicações e o petróleo são atividades estatais. não
dá, também., para privatizannos as empresas de transpor
te aéreo, que, no Brasil já são privadas, apesar de, na
França, a única empresa nacional pertencer ao Estado, e
funcionar muito bem, aliás. Air France para vocês, tam
bém.

Mas vamos por outro caminho, já que por esse
fica difícil. Que tal a suposição de que na França os en
cargos sociais e os impostos representam mera insignifi
cância para a economia? Só que não é verdade. Até
imposto de herança os franceses pagam, e bem alto, ja
mais como DÓs, no Brasil, onde o limite é de 4%. Lá, de

cara para o inventário ser aberto, deposita-se 10% do
montante. E os cálculos do que restar podem chegar a
36%. Menos do que na Inglaterra dos tempos da mada-

. me Tatcher, é certo, mas ainda um percentual bem mais
significativo do que o nosso.

Será, então, que para chegarem ao milagre os
nossos amigos do lado de lá do Atlântico suprimiram di
reitos sociais? Acabaram com aposentadorias especiais e
por tempo de serviço? Ha! Ha! Ha! como costuma es
crever mestre Hélio Fernandes. Porque na França os di
reitos sociais são muito mais consistentes do que os
nossos. Começa com as aposentadorias integrais para
todo mundo. Elas correspondem ao salário que o cida
dão recebia quando trabalhava com correção e tudo o
mais. Acrescente-se que o salário-desemprego funciona
de verdade, assim como a assistência à gestante, ao me
nor e aos doentes. Os sindicatos são fortes, apesar de
não fazerem demagogia nem greves idiotas. Mas, quan
do paralisam suas atividades, saiam de baixo, porque
irão céleres para à vitória de suas reivindicações.

Dirá suxpreso algum neoliberal aqui dos trópicos
que o sucesso francês então, deve-se ao tamanho míni
mo do Estado e do poder público, talvez até ao reduzi
díssimo número de funcionários públicos. Pois será
outra mentira. Proporcionalmente, a França tem algumas
vezes mais funcionários públicos do que o Brasil, e to
dos ganhando muito bem. Além, é claro, de trabalharem
melhor ainda por conta de planos de carreira de altíssi
mo gabarito e de um respeito jamais visto por aqui, no
relacionamento com a sociedade.

Então a resposta será uma só: os franceses chega
ram ao admirável patamar de agora porque suprimiram
todo tipo de incentivos e subsídios em sua economia!
Errado, de novo, porque as vacas, no país dos queijos,
são mais assistidas do que as crianças. Do trigo, nem se
fala, porque chega aqui no Brasil, depois de cruzar o
atlântico, mais barato do que o trigo argentino.

Porque diabos, .então, a França deu certo, e mais
dará quando seu governo "aumentar significativamente"
o salário mínimo .de seus trabàlhadores? Desculpem,
neoliberais, se a equação surge ao inverso, mas a França
é o que é porque não privatizou desmedidamente, por
que não admite livre competição entre quantidades desi
guais, porque continua mantendo monopólios em setores
estratégicos, porque subsidia atividades agricolas e pas
toris, porque aposta em seu funcionalismo e porque,
como todo país do Primeiro Mundo que se preza, man·
tém intocáveis os direitos sociais de seu povo..."

O SR. SILVIO ABREU (pDT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, poucas empresas sim
bolizam, de forma tão eloqüente, o patrimônio público brasileiro
quanto o Banco do Brasil. No correr da sua longa história, a insti
tuição tem desempenhado papel relevante na geração de riquezas,
na consolidação da economia, no fortalecimento da confiança que
precisa haver entre a sociedade e o Estado, entre o povo e aqueles
que o governam. Não se tenha dúvida de que toda essa tradição,
em grande parte, o Banco do Brasil deve aos seus funcionários,
aos homens e mulheres que, com ânimo, responsabilidade e senso
do dever fizeram da casa onde trabalham um dos maiores estabele
cimentos financeiros da América Latina. Se pertencer ao Banco do
Brasil já foi um dos melhores empregos deste País, é que até há al
gum tempo realmente se valorizava o elemento humano, permitin
do-lhe viver com respeito e dignidade. O que vemos hoje,
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infelizmente, é o completo desprestígio desses profissionais, humi
lhados como pessoas e aviltados como cidadãos que participam,
pelo empenho e pelo trabalho, do esforço comum em prol do de
senvolvimento nacional.

É verdadeiramente desesperadora, Sr. Presidente, a dificul
dade em que se encontram inúmeros funcionários do Banco do
Brasil, sob o peso das atitudes arbitrárias com que os diretores
pensam recuperar prejuízos e aumentar ganhos. Na ilusão, mais
uma vez, de que a refonna apresentada pelo Governo daria rumo
certo à economia, os trabalhadores acreditaram no chamado Plano
Real, esperançosos em que se recuperasse o poder aquisitivo que
tantas perdas sofreu nos últimos anos. A conseqüência, no Banco
do Brasil, é que muitos servidores viram crescer em progressão
geométrica dívidas para com o próprio banco, vinCuladas especial
mente a alguns produtos como o Ourocard e o Cheque Ouro. Se
gundo o Garef - Gabinete de Representação dos Funcionários 
chega a 6.500, em todo o País, o número de endividados. Proble
mas dessa natureza costumam ser resolvidos com objetividade e
rigor, mas também com prudência, equilíbrio e, mais do que tudo,
com solidariedade humana. Para surpresa nossa, o Banco do Brasil
não somente falta com a compreensão que se espera de uma gran
de empresa, mas pressiona psicologicamente a quem deveria
apoiar, ameaçando de demissão milhares de pais de família. An
gustiados, muitos não tiveram força e acabaram suicidando-se, es
magados pela vergonha e pela desmoralização. Aí, o drama se
transforma em tragédia, assumindo proporções só alcançadas no
apogeu das crises que estremeceram a humanidade.

Todos sabemos que cumpre ao Governo tomar medidas
austeras visando ao controle da inflação, ao superávit na balança
de pagamentos, ao domínio do consumo. Um plano econômico,
porém, deve obedecer não apenas a margens técnicas, mas a extre
ma ética, a limites morais. Quando, ainda que em nome da salva
ção da moeda, as circunstâncias levam a que muitos optem por
sacrificar a própria vida, alguma coisa está errada, por melhores
que sejam as intenções. E não se acusem de irresponsáveis pessoas
que, ao longo de toda a vida, impuseram-se como profissionais
competentes, cidadãos exemplares. A elas não cabe mais do que
pagar a conta dos erros econômicos e das políticas equivocadas.
Como se lê em documento da CONTEC - Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito - o Banco do Brasil
limitou o reajuste salarial na última data-base a 13,68%. Desde en
tão, passaram-se mais de oito meses com os salários sem aumento,
enquanto a inflação continuou avançando e, pior ainda, os juros
atingiram patamares escorchantes, como os 16% ao mês do Che
que Ouro. "Salários congelados, preços em alta e endividamento
incontrolável por força dos juros abusivos explicam a situação de
desespero do funcionalismo do Banco do Brasil, bem diversas da
quela que a direção da empresa parece gostar de ver apregoada
nos jornais" - afnmam diretores da Contec.

Confonne dados oficiais, das 5.600 agências espalhadas no
país, o Banco do Brasil aponta 617 em que as despesas são maio
res do que as receitas - classificam-se, portanto como "sem viabi
lidade econômica". Dessas, 349 são "cronicamente deficitárias"
porque jamais deram lucro, e deveriam ser fechadas para que se
possa realizar o programa de saneamento do banco. Tão violentas
foram as pressões sobre o Governo que 94 agências escaparam da
degola, reduzindo-se a 255 as que poderão ser desativadas. Ora,
Sr. Presidente, 25 dificuldades que hoje atropelam o Banéo do
Brasil se devem justamente ao interesse político, à reivindicação
partidária, ao favorecimento pessoal. Contra todos esses vícios é
que urge reestruturá-Io, moralizando-lhe a administração e recupe
rando-lhe o conceito público. Estranhamos, assim, que essas mes
mas forças prevaleçam quando se diz querer salvá-lo. Ou se

adotam medidas realmente sérias, em favor da instituição e do pa
trimônio público, ou se abandona a ''reforma'' que deixará as coi
sas como sempre foram sob pena de desacreditar quem a promove.

Calcula-se que, fechadas a 255 agências, serão extintos
2.342 cargos funcionais, desocupados 157 imóveis alugados e 68
próprios e liberados 216 microcomputadores. Convenhamos que é
muito pouca vantagem para tanto prejuízo: nada menos de 1.794
funcionários deverão perder o emprego e quase 300.<X>O aposenta
dos e pensionistas do INSS terão de receber os beneficios em ou
tras cidades. Significativamente, a maioria das agências
classificadas como "sem viabilidade econômica" funciona em lu
gares de dificil acesso, em especial nas regiões Norte e Nordeste.
Imagine-se a perda que esse corte representará mais ainda para os
Municípios, que, sem elas, ficarão sem um único banco. São essas
agências que permitem ao Banco do Brasil cumprir a sua função
social, como propulsor do crescimento econômico mas também
como representante do Governo junto à sociedade, apoiando o co
mércio, a agricultura e os milhões de pequenos correntistas que, se
movimentam pouco dinheiro, têm tanta importância quanto os
grandes clientes.

Esse caráter de promotor do desenvolvimento social justifi
ca, por si só, a presença do Banco do Brasil. Certo que uma em
presa desse porte não deve ser deficitária, mas o lucro e a usura
não podem, com exclusividade, presidir os sentimentos do banco.
Em um mercado altamente competitivo como o fmanceiro, espera
se do Banco do Brasil que se mostre ágil, moderno e eficiente,
mas não só para captar poupança e atrair novos investidores: entre
os primeiros do País, disporá dos recursos de que precisa para o cus
teio das ações de cunho social e para a prestação de serviços, como,
seculannente, vem atuando em favor da sociedadebrasileira.

Essa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a palavra que temos a
obrigação de trazer contra os danos impostos ao Banco do Brasil.
Valorlzando os seus funcionários e honrando o compromisso que
o une ao nosso povo, confiamos em que o Banco do Brasil seguirá
desempenhando o papel que lhe cabe na construção de um futuro
melhor, em que o desenvolvimento econômico e a justiça social
venham a ser realidade concreta no dia-a-dia de cada brasileiro.

O SR. CONFúCIO MOURA (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, volto à
Tribuna desta Casa, para falar de um tema dos mais complexos
dentre aqueles que dizem respeito à Saúde Póblica: a saúde bucal,
principalmente a cárie dentária.

Necessário se faz que toda a população, e especialmente os
profissionais de saúde, se conscientizem da real necessidade da
manutenção da saúde da boca, uma vez que a mesma pode vir a
refletir a saúde sistêmica dos indivíduos. Uma boca bem conserva
da certamente evitará ao homem problemas mais sérios no futuro,
como uma miocardite ou endocardite bacteriana, por exemplo.

Deve o poder público investir principalmente em preven
ção, que é o meio mais barato e acessível a um número maior de
elementos humanos, sem no entanto esquecer-se dessa demanda
atual, que, em última análise, somos nós.

A utilização de métodos, através de fluoretos, vem sendo
utilizada há muito tempo, por todo o mundo, e já com efeito com
provado. Pode ser usado via sistêmica, através da fluoretação da
água de abastecimento público dentro de específicos padrões téc
nicos, o que atingiria democraticamente a cerca de 70% da popula
ção brasileira, hoje ligada à rede de abastecimento público, o que
equivale dizer cerca de 105 milhões de pessoas, quase dobrando
se o atendimento atual, com a simples boa vontade dos Presidentes
das companhias estaduais de água, para o cumprimento da Lei nO
6.05Q'94.

Alegar que o método seria caro, como fazem alguns, não
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corresponde à verdade, pois o custo de implantação do método é
de US$O,048 e o de manutenção, US$O,0018, o que representa,
convenhamos, uma quantia ínfima, até pelo benefício que isto tra
ria para a população brasileira.

Além disso, podem ser usados o bochecho e a aplicação tó
pica de flúor-gel, que atingem principalmente a população escolar,
aumentando assim a amplitude de cobertura com o método.

No que tange à fase curativa, após instalada a enfennidade,
devem os Estados e Municípios, preferencialmente investir em
procedimentos simplificados, como as restaurações, de modo a
evitar a evolução da doença cariogênica, evitando atingir e lesio
nar nervos e vasos, o que levaria o elemento dentária à morte.

No Estado de Rondônia, já tivemos por alguns anos água
fluoretada, o que foi irresponsavelmente desativado por adminis
trações anteriores, mas cremos na sensibilidade do atual Governa
dor Valdir Raupp, que, com seu alto espírito de homem público,
certamente instruirá o Presidente da CAERD a retornar àquele
processo, em beneficio da população Rondoniense.

Além disso, os Srs. Prefeitos Municipais também podem
dar sua colaboração em locais hoje não atendidos pela rede de
água pública, mas com poços artesianos, por exemplo, instalados
nesses locais microssistemas de fluoretação de água, a um custo
também baixíssimo.

Certamente que com esses procedimentos bastantes sim
ples, os níveis de incidência de cárie dental despencarão, e a popu
lação brasileira, em especial a rondoniense, agradecerá com um
sorriso mais saudável.

O SR. IVO MAINARDI (pMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no dia de
ontem, teve início a Semana do Meio Ambiente. Apesar dos inú
meros movimentos em prol da preservação da natureza, realizados
pélas mais diversas organizações não governamentais e mesmo
por estas, a degradaçãO da natureza em todas as suas manifestaçõ
es, pelo homem, ainda continua avassaladora.

São os mananciais de água, é a atmosfera, são os solos, as
matas, as plantas, os animais e os próprios seres humanos violen
tados diutumamente por pessoas insensíveis, irresponsáveis, que
visando o lucro fácil e imediato, olvidam das suas próprias sobre
vivências e da de seus descendentes•.

O conhecido "efeito estufa", com as conseqüentes inunda
ções, está a comprovar o que ora lhes digo. As ressacas dos ocea
nos, o degelo que se verifica na Antártida, os invernos cada vez
mais rigorosos, a extinção de várias espécies animais e vegetais, a
reativação de vários vulcões, os novos desertos em formação, os
deslizamentos de terra igualmente corroboram a ação devastadora
do homem.

As assinaturas de tratados e de convênios, pelos governos,
para preservação ambiental, não são suficientes para impedir esses
verdadeiros atos de vandalismo contra o nosso planeta.

Há que se educar, que se conscientizar, através de progra
mas e de campanhas de esclarecimento sobre o funcionamento da
natureza, os adultos, os adolescentes e as crianças, para que
apreendam a importância do equilíbrio dos ecossistemas, numa
ação conjunta e integrada com os órgãos governamentais.

Os pais, como educadores e formadores do caráter de seus
filhos, não podem se eximir de mais essa tarefa.

. Todos nós, indistintamente, necessitamos da água, das plan-
tas, das árvores, dps animais, do solo, do ar, para viver.

Sr. Presidente, caras e caros colegas, a Semana do Meio
Ambiente constitui-se em mais um dos inúmeros alertas que já re
cebemos.

Cabe a nós, como pais e como Parlamentares, empreender
mos e estimularmos ações concretas no sentido da preservação da

raça humana.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discuro.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados.
esta Casa Legisaltiva vota hoje, em primeiro tllrno, a PEC n° 6/95,
que "flexibiliza" o monopólio do petróleo.

Fizemos parte da Comissão Especial e votamos contra o fa
migerado relatório do Deputado Lima Neto, cujo substitutivo ar
ruína ainda mais a situação da Petrobras, caso seja aprovado pelos
Srs. Deputados.

Desta tribuna, fizemos uma série de pronunciamentos mos
trando o perigo de se abrir mão do monopólio de petróleo, inclusi
ve alertando os colegas Deputados do Norte c Nordeste, regiões
que se candidatam a receber uma refmaria de petróleo, eis que, ha
vendo a privatização, nenhuma empresa multinacional terá inte
resse em gastar dois bilhões de dólares na instalação dessa
refmaria, aumentando em cinco reais o barril de petróleo. enquan
to, o importado aumenta em apenas cinqüenta centavos por banil.

Visitamos a base flutllante de Marlim, em Campos, e cons
tatamos que não se pode jogar fora um patrimônio superior à dívi
da externa brasileira.

Continuamos defendendo que o monopólio do petróleo rep
resenta a própria soberania do País e é estratégico e de segurança
nacional e econômica. Por isto, não deve ser quebrado.

O Governo, hoje, joga a população brasileira, particular
mente a de baixa renda, sobre os petroleiros que paralisaram as
suas atividades, à exceção das essenciais, porque c.obravam o cum
primento de um aeordo celebrado com o próprio Governo, como
se fossem vilões.

A seguir, Sr. Presidente, leio a nossa "Opinião Ir' sobre a
quebra do monopólio do petróleo.

Opinião 11 do Deputado Gonzaga Patriota quanto à quebra
do monopólio estatal no petróleo _ ,

''FLEXIBILIZAÇAO DO MONOPOLIO ESTA
TAL DE PETRÓLEO

A Lei nO 2.004, que instituiu o monopólio estatal
do petróleo e criou a Petrobrás para executá-lo, foi fruto
de um debate de 5 anos com a sociedade e 22 meses no
Congressso Nacional. Não faz sentido pôr por terra uma
política que vem dando resultados vitoriosos há 41 anos,
e isso sem sequer apresentar qualquer dado na '~stifica

ção".
Há um processo idêntico em toda a América Latí

na, visando a tornar disponíveis as reservas deste conti
nente para suprir os países centrais, que consomem 75%
do petróleo produzido e não têm reservas. O Oriente
Médio é uma área conturbada, onde manter os fornece
dores sob controle está custando cerca de US$90,OOlbar
ril.

A Emenda: "A União poderá contratar com em
presas privadas as atividades dos incisos I a IV" abrange
toda a imensa área do petróleo. É um cheque em branco
que se tenta fazer assinar pelo Congresso. Esse cheque
em branco deixa dem aberto as seguintes e fundamentais
questões:

A - Que órgão da União será o contrantante?
MME, DNC, um órgão a ser criado, a Petrobrás?

B - A contratação é com ou sem concorrência? A
Petrobrás participa?

C - A contratação pode ser por:
I - Concessão - nesse caso a Petrobrás é privati

zável (MP 841 e do Real)?
11 - Contratos de Risco, que estiveram abertos 14

anos no Brasil, com resultados medíocres.
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rn - Parcerias - parceria tipo gasoduto BrasillBo- nais: SHELL, EXXON e uma de capital misto (empre-
lívia onde a PB entra com os riscos e as multinacionais sas multinacionais e ''nacionais'' argentinas).
com os lucros. A aprovação da proposta de emenda do Executi-

IV - Arrendamento - Exige poder concedente vo implicaria que todas as regulamentações poderiam
forte. ser feitas por medidas provisórias.

V - Autorização - Idem. Não tem base a afrrmação de que um monopólio
VI - Permissão - Idem. estatal do petróleo, nos termos da Carta Magna vigente,
D - Que garantias existem de que as refInarias limita o desenvolvimento econômico conforme expresso

atuais não serão arrendadas como a Petromisa, RFFSA, na Mensagem nO 194, 16-2-95, do PoderExecutivo.
para as multinacionais? Falsa é também a afrrmativa de que a proposta de

- Que garantias há de que não serão dados em "flexibilização" resultará na atração de capitais privados
concessão os campos já descobertos na bacia de Cam- em volumes exclusivos da Petrobras, contida no mesmo
pos? texto acima referido.

- Que áreas seriam suscetíveis de entrar nos con- Na verdade, a exploração, a produção, o refmo, e
tratos de risco? Áreas já descobertas ou muito promisso- o transporte de derivados estiveram abertos à iniciativa
ras? privada desde meados do Século XIX até o ano de 1938,

- Que garantias há de que a Petrobras não será e somente 1988 tornaram-se constitucionais por esma-
"vendida" por moedas podres como foram ''vendidas'' as godora votação da ANC. Não houve interesse em fazer
Petroquímicas, que estão fora do monopólio? investimentos no país, apesar de empresas estrangeiras

Tampouco há garantia de que a Petrobrás não estarem explorando o setor no México, na Venezuela e
será destroçada como foi a YPF Argentina. As reservas, no Oriente Médio desde o início do Século XX. Aquelas
que lá, também, pertenciam à União fossem vendidas empresas preferiram produzir no exterior e exportar os
por US$0,24 a 2,87 por barril, o que, acrescido o custo produtos acabados para o Brasil, o que era muito lucrati-
de produção, daria menos de US$5,OO por barril, quando vo para essas empresas, mas deixava o Brasil subordina-
o preço internacional era US$ 20,00 por barril. do nessa questão crucial para nossa soberania.

Ademais, quem garantirá que um petroleiro mul- No penado 1975-1988,80% das bacias sedimen-
tinacional, ao sair das plataformas de Campos, se dirigi- tares brasileiras estiveram à disposição de cerca de 40
rá às refmarias brasileiras? Lembremos que os nossos empresas do setor, quando, ao arrepio da legislação vi-
minérios são escoados extensa e criminosamente para o gente à época a Petrobras foi levada a assinar 243 con-
exterior, contrabandeados. tratos de risco.

De outra parte, não há falta de recursos para a Pe- Naquele penado, essas empresas investiram
trobrás. US$I,8 bilhão, sendo que desse total, US$5OO milhões

O que tem havido é uma transferência de recursos foram investidos pela aventura da Paulipetro. Do volu-
da Petrobrás para as distribuidoras (SHELL, ESSO, TE- me de recursos restante (US$I,3 bilhão), apenas
XACO, BR, etc) através de manipulação da eslnltura de US$200 milhões foram investidos efetivamente no Bra-
preços pelo departamento nacional de combustíveis, que silo US$ 1,1 bilhão foram gastos no exterior, em equipa-
sofre o lobby das distribuidoras. mentos, serviços e salários. No mesmo intervalo, a

Em 1994 o DNC publicou a Portaria nO 30 onde Petrobrás investiu, com recursos próprios, US$26 bilhõ-
se constata o seguinte absurdo: a hora trabalhada por um es, dos quais cerca de 85% no Brasil, na compra de
empregado de distribuidora é 41 (quarenta e uma) ve- equipamentos e serviços.
zes mais bem remunerada do que a hora de um empre- Não há, portanto, qualquer razão para se crer que
gado da Petrobras. Na década de 80, a Petrobras agora seja diferente. O fato que explica o interesse do
entregava a gasolina na refmaria por cerca de capital privado internacional no setor do petr6leo brasi-
US$0,30/litro. Hoje está entregando por US$O,08/litro. leiro é a extrema vulnerabilidade dessas corporações
E o consumidor não ganhou com isto, pois o preço fmal transnacionais. Os números da Petroleum Intelligence
é o mesmo. US$0,53/litro. Ainda assim a empresa tem Weekly informam que majors privadas detêm apenas
tido caixa para realizar seus projetos. 45% das reservas mundiais. Essa situação explica as

Apesar da absurda política de preços imposta à pressões exercidas sobre os governos dos países detento-
Petrobras, ela está em situação de caixa favorável. E tem res de reservas.
uma capacidade de endividamento a médio e longo pra- A América Latina é um alvo preferido. Nesta par-
zos, das melhores do mundo. Seus investimentos têm re- te do mundo, situam-se 20% das reservas de petróleo do
tomo em 2 a 3 anos. mundo. Suas instituições são relativamente frágeis.

É bom lembrar que o argumento contra a Lei Recentemente há razões para profunda preocupa-
2004 foi o de que o País não teria recursos. A realidade ção com os empréstimos condicionados à garantia das
mostrou o contrário: nos quarenta anos de existência, a receitas de venda do petróleo. O México tomou-se re-
Petrobras investiu no País US$80 bilhões, enquanto fém a nova ordem mundial.
6311 multinacionais, em cem anos investiram US$72,5 Com o objetivo de diminuir a importância do pe-
bilhões, conforme estudo da UNlCAMP. Desde 1973, a tr6leo como insumo estratégico, os promotores desse
Petrobras não usa um centavo do Governo em seus pro- tipo de pressões têm difundido o conceito que há supe-
jetos, sendo tudo feito com recursos próprios. roferta de petróleo no mundo atual e, portanto, o petr6-

Em conclusão, substituir o atual parágrafo único leo é uma commodity, como outra qualquer, cuja oferta
do art. 177 é expor a Petrobras ao risco idêntico ao da e demanda seriam reguladas pelo mercado. A publicação
YPF que foi desmantelada e dividida em 3 multinacio- americana "Defense Monitor" afrrma que um barril de
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óleo importado pelos EUA, custa ao consumidor ameri
cano não US$18 mas US$90, em vista dos custos neces
sários para manter o aparato militar exigido para
conservar livre o acesso às reservas dos países árabes
produtores de petróleo.

Ao longo de 41 anos, apesar de enfrentar dois
choques de preços internacionais, bem como a Guerra
do Golfo e a Guerra fui-fraque, pôde a Petrobrás assegu
rar adequadamente o vital suprimento de petróleo ao
País, o que demonstra a validade do ordenamento cons
titucional na área do petróleo.

Finalmente, as reselVas descobertas pela Petro
brás garantem ao País um confortável horizonte para as
próximas décadas. O que deve ser alterado é a gestão da
empresa, por vezes determinada de forma inadequada
pelo Governo.

Nos últimos dez anos, a remuneração da Petro
bras foi reduzida em 60%, sem que esse beneficio fosse
repassado ao consumidor.

Os governos sucessivamente aumentaram a 'taxa
ção sobre a produção de derivados e aplicaram as mar
gens de companhias distribuidoras, ao ponto de hoje as
distrihJidoras, que são meros intennediários, terem re
muneração superior à da Petrobras.

Brasília, 10 de junho de 1995. Gonzaga Patriota
Deputado Federal pelo PSB/PE, Advogado e Cientista
Político.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Presidente, venho hoje ocu
par esta tribuna para falar sobre o Movimento "Grito da Terra Bra
sil" que está sendo realizado em todo o território nacional, num
dos maiores eventos de base popular já realizados neste País.

Urn movimento que tem a sua origem na busca de justiça
para o homem do campo, para as camadas sociais mais pobres,
para a raças que sofrem isolamento, enfim, para um Brasil melhor.

O "Grito da Terra", como a própria denominação destaca, é
um clamor geral de todos aqueles que acreditam num progresso
social justo, sem o sacrificio de muitos em favor de poucos.

Nossa união em torno deste evento é de tamanha grandiosi
dade e espírito de luta, que a maior parte dos Estados brasileiros
está envolvida, realizando debates, audiências e procurando solu
ções concretas para os diversos problemas do campo.

O "Grito da Terra" teve início ontem, com encontros nas
principais capitais do País. Inclusive, estive pessoalmente partici
pando em Curitiba do lançamento do Movimento, onde mais de
2500 trabalhadores de todas as regiões do Paraná marcaram pre
sença, demonstrando que é preciso uma mudança radical nos ru
mos de nossa agricultura e pecuária.

Percorremos as principais ruas da capital paranaense, e che
gamos a interromper a BR-277 a fun de chamar a atenção para os
objetivos do evento.

Fomos até o Palácio Iguaçu procurar um contato com o Go
vernador Jaime Lerner, que acabou recebendo alguns repre
sentantes do movimento, a fim de discutir as reivindicações
durante esta semana.

Um sinal de que começamos a dar os primeiros passos para
conquistarmos nosso espaço. Mas não bastam apertos de mãos e
tapinhas nas costas, pois isto não alimenta, não protege o homem
do campo, não atende às suas reivindicações. Queremos muito
mais para quem realmente alimenta todo o Brasil.

Sr. Presidente, o Comando Nacional do "Grito da Terra
Brasil" está discutindo em todos os Estados brasileiros os proble
mas de nossa agricultura e pecuária, contando com o apoio de diri-

gentes da CUT (Central Única dos Trabalhadores), CONTAG
(Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), MAB
(Movimentos dos Atingidos por Barragens), MST (Movimento
dos Trabalhadores sem Terra), CAPIB (Coordenação das Articula
ções dos Povos Indíginas Brasileiros), CNS(Conselho Nacional
dos Seringueiros) e Organização das Mulheres Trabalhadoras.

Pelas lideranças envolvidas, fica evidente que a luta destes
trabalhadores está ligada não apenas ao campo, mas também aos
indígenas, que sofrem a falta de atenção por parte do Governo e da
própria sociedade. O índio que ajudou no desenvolvimento deste
País, mas que acabou sendo deixado no passado, enterrado como
um ser sem o devido valor.

Lembro a todos que nosso Movimento é pacífico, pois a úl
tima coisa que desejamos é um confronto seja com quem for. Ape
nas desejamos que as portas sejam abertas para todas as nossas
reivindicações, de hoje até o dia 14, quando a movimentação será
mais direta com Governadores, Ministros e até mesmo com o Pre
sidente da República.

Hoje, às 10 horas, a primeira missão do Movimento foi a de le
var propostas para o Ministro da Previdência Social, Reinhold Step
hanes, pela manutenção das conquistas sociais da Constituição.

Diante das reformas previstas, não podemos admitir que a
Burocracia seja um obstáculo para a posentadoria de quem lutou
anos e auos enfrentando o sol forte, a chuva, as pragas nas planta
ções. O Governo tem a obrigação de facilitar o caminho destas
pessoas que sempre alimentaram este Brasil, e ainda o continuam
fazendo, apesar da idade.

Temos que lutar pela justiça para estes agricultores e daque
les que,mais como eles, também terão que se aposentar.

As 16 horas, o encontro com o Ministro da Agricultura,
José Andrade Vieira, na área mais importante para que nossas rei
vindicações sejam atendidas. Queremos uma política séria, na de
fesa do pequeno e médio agricultor brasileiro, uma reforma agrária
correta, inclusive com estrutura para os assentamentos. Não basta
distrihJir terra; existe a necessidade de apoio direto para que o
agricultor possa produzir para sua própria alimentação e a de ou
tros brasileiros.

Lembro que a Frente Parlamentar na Defesa dos Pequenos e
Médios Agricultores, da qual faço parte, fará um trabalho especial
na defesa de uma agricultura e pecuária equilibrada, capaz de aten
der aos anseios dos trabalhadores no campo.

Desta forma, deixo aqui a mensagem do Movimento "Grito
da Terra Brasil", que deseja apoio, estrutura, Justiça, e principal
mente atos concretos em favor de um Brasil para brasileiros.

Não podemos admitir que somente os grandes produtores
mandem e desmandem neste País, tomando todas as decisões sem
consultar o pequeno e o médio agricultor. Decisões que certamen
te apenas afetam seus interesses próprios, seus pr6prios lucros,
nem que para isto tenham que passar por cima dos mais fracos, ti
rando o pouco que possuem.

O Movimento é antes de mais nada um alerta de que a atual
política imposta pelo Governo está completamente errada, e está
levando as camadas mais sofridas para o total desespero.

A miséria e a fome no campo não podem ser ignoradas, ou
então teremos em breve neste País uma guerra jamais vista. Será a
luta por um pedaço de pão, o mesmo pão que depende do campo
para ser produzido.

Até quando teremos que implorar, chamar a atenção para
algo que deveria ser natural, ou seja, em favor daquele que real
mente produz, trabalha para o Brasil?

O SR. JOÃO COSAR (PT - ES. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados e companheiros e
companheiras da baucada do Partido dos Trabalhadores, o tema do
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meu pronunciamento, hoje, são as telecomunicações brasileiras.
O Congresso Nacional e em especial a Câmara Federal dis

cute refonnas estmtumis do Estado brasileiro a passos acelemdos.
Dentre elas está a flexibilização da Telebrás.

Acredito, sxas e SIS. Deputados, que nós, mais do que nin
guém, temos a responsabilidade de conhecer e informar à socieda
de sobre os impactos que essas reformas vão provocar na vida do
nosso povo.

E mais ainda: temos que ter o compromisso de estar aqui
representando de fato os interesses da maioria da pop.dação e não
interesses das oligarquias nacional e internacional, que é o que his
toricamente'fez o Parlamento brasileiro.

Estava esses dias lendo a revista Leia, uma produção bem·
interessante e muita criativa.

Essa revista coloca o seguinte: "A privatização da infotma
ção conduz a uma sociedade autoritária e exclui do progresso lar
gas parcelas da população". Acredito que esta frase tmduz
exatamente o significado real da intenção do Exmo Sr. Presidente
da República no que toca à flexibilização da Telebrás.

Os governos do mundo inteiro reconhecem as telecomuni
cações como um setor estratégico paro o desenvolvimento social,
cultuml e econômico de um país; por isso, a predominância do
monopólio estatal nas telecomunicações do mundo. Mas, contmdi
toriamente, os monopólios privados e estatais dos Estados Unidos
e da Europa estão retalhando entre si as telecomunicações do Ter
ceiro Mundo. Isso é conseqüência de um rearranjo internacional
provocado pela decisão norte-americana de liberar a AT&T (Com
panhia responsável pelas telecomunicações Norte -americanas)
para disputar o controle das redes mundiais de comunicação, às
custas do comprometimento dos serviços básicos que interessam a
maioria da população.

No Brasil não poderia ser diferente. O Sistema Telebrás,
que responde pela execução dos serviços públicos de telecomuni
cações no Brasil, através das suas 28 empresas (as 'Teles" de cada
Estado e a Embratel), integro hoje o projeto de privatização do
Governo Fernando Henrique, com a justificativa de que é uma es
tatal pesada e não atende às necessidades dos cidadãos brasileiros.

Mas será que a privatização é o caminho? Ora, Sn e SIS.
Deputados, a própria história trás essa resposta. Vejamos. Até a
prjmeira metade da década de sessenta as telecomunicações no
Brasil já estiveram inteiramente entregues à iniciativa privada, as
sumidas pela Companhia Telefônica Nacional, sendo que menos
de 1% do capital era nacional.

Na realidade era um oligopólio fotmado por seis empresas
estrangeiras, que exerciam forte influência na vida econômica e
política do País.

E o serviço era compalivel com os países de Primeiro Mundo?
Pelo contrário, o modelo privado foi se degmdando pr0

gressivamente até chegar à falência, inviabilizando o sistema de
telecomunicações brasileiro.

O objetivo central das multinacionais em o lucro de seus
acionistas, mzão pela qual só instalavam equipamentos mais bara
tos, tecnologicamente ultrapassados, e, ainda assim, somente nas
capitais dos Estados da Fedemção e em bairros com alto poder
aquisitivo; a população de baixa renda não tinha acesso ao serviço.

Uma outra questão importante que me cabe ressaltar é que
os lucros dos serviços prestados emm apropriados de fonna parti
cular e não aplicados no aprimoramento do sistema e nem em
áreas sociais, como educação, saúde, saneamento básico, como de
veria acontecer com os lucros de empresas públicas.

O monopólio estatal das telecomunicações é uma conquista
da sociedade brasileira, que deve ser preservada através da mobili
zação popular e da ação organizada dos setores do Congresso Na-

cional, que tem compromisso real com a sociedade e resiste à im
plantação do Projeto Neolibeml e aos interesses dos gmndes gru
pos econômicos nacionais e internacionais. Mas ainda temos
esperanças de que esta Casa de leis terá sensibilidade e ouvirá o
clamor popular. Só desta fonna conseguiremos construir uma so
ciedade verdadeiramente democrática, isto é, uma nação onde o
seu povo discuta e decida o caminho que ela deverá seguir.

Saudações petistas a todos e meu muito obrigado!
O SR. SANDRO MABEL (pMDB - 00. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, sxas e SIS. Deputados, sem em
bargo de todas as dificuldades, de todos os obstáculos criados
pelas altíssimas taxas de juros e pelo custo exorbitante dos insu
mos, os agricultores bmsileiros conseguiram, neste ano, a maior
safm de grãos de toda a nossa história.

Isso prova, aliás, que o Brasil pode, efetivamente, transfor
mar-se no celeiro do mundo, pois a expressiva produção agrícola
tem condições não apenas de alimentar as dezeÍlas de milhões de
deserdados, como também de incrementar a pauta de exportações,
contribuindo paro reequilibrar a balança comercial, que vem regis
trando seguidos déficits.

Entretanto, Sr. Presidente, há um problema gravíssimo, que
pode colocar a perder todo o extraordinário esforço dos agriculto
res brasileiros.

É que, simplesmente, faltam armazéns para estocar a safm,
o que se nos afigum algo de um absurdo kafkiano.

É o que está ocorrendo, exatamente, no Estado de Goiás, na
chamada região do entorno de Brasília, abrangendo os Municípios
de Formosa, São João da Aliança, Água Fria, Flores de Goiás,
Cristalina e Luziânia.

Os produtores rurais de todas essas comunas não estão con
seguindo armazéns credenciados pela Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB) paro estocar sua safra de soja, milho e
arroz.

Ao mesmo tempo, o Banco do Bmsil exige que os nuícolas
entreguem os certificados de depósitos da produção em armazéns cre
denciados no prazo máximo de trinta dias após a colheita, sob pena de
os produtores perderem os beneficios do sistema equivalência-produ
to, ou seja, fmanciamentos que são indexados em sacas.

Como, entretanto, cumprir essa exigência, se não há arma
zéns credenciados disponíveis?

Afnma-se que 100 mil toneladas de grilos estão sem arma
zéns credenciados, e toda essa imensa quantidade de alimentos
pode perder-se. E, pior, a situação se repete em todo o País, princi
palmente nos Estados de Mato Grosso e do Rio Gmnde do Sul,
grandes produtores agrícolas.

O fato é que parece que o Poder Público, no Bmsil, aparen
ta querer crucificar os produtores rurais, aqueles que criam rique
zas inestimáveis, que são os alimentos, os frutos da terra, tal é a
quantidade e a dimensão das dificuldades que lhes são impostas.

Por isso, Sr. Presidente, nesta oportunidade, apelamos vee
mentemente, desta tribuna, ao Senhor Presidente da República e
ao Sr. Ministro da Agricultum, paro que, com a máxima urgência,
a CONAB credencie armazéns paro que a safra de grãos - que
pode perder-se - possa ser estocada.

Em o que tínhamos a dizer.
O SR. CARLOS NELSCN (pMDB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e SIS. Deputados, o setor
têxtil, que já desempenhou papel da maior importância para a eco
nomia nacional, vem enfrentando tempos de estagnação.

Em carta aberta ao Exmo Sr. Presidente Fernando Henrique
Cardoso, publicada nos principais meios de divulgação escrita - e
solicito faça parte deste meu pronunciamento -, os representantes
da indústria têxtil retratam a aflição que paira no setor, quanto ao ..
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maléfico fenômeno de Dumping praticado por alguns paises asiá
ticos.

Em verdade, essa concorrência voraz e desleal exercida pe
las empresas estrangeiras tem trazido um acentuado declínio nas
atividades da indústria têxtil nacional, em especial as flações, tece
lagens, tinturarias e estamparias da minha região - interior de São
Paulo -, onde se concentra cerca de 500 delas, e que durante déca
das proporcionou significativo processo de desenvolvimento só
cio-econômico: e o resultado, hoje, não poderia ser outro:
desemprego, achatamento nos salários, quedas acentuadas nas
vendas e até mesmo as concordatas e falências.

Sabemos que a indústria têxtil é grande empregadora; cerca
de 4 milhões de empregos diretos, desde o plantio de fibras natu
rais até a fabricação de roupas e bordados, com quase dois séculos
de existência em nosso Pais.

Contrariamente ao Brasil, são conhecidos de todo o mundo
os baixíssimos salários de mão-de-obra pagos por aqueles paises,
que possuem jornada diária de doze horas de trabalho e salário
mensal de 20 d6lares. Além disso, sobreditos paises oferecem.
para produtos têxteis e confecções, condições de vendas para pa
gamento em até 240 dias, a juros de 0,5 ao mês, enquanto, no Bra
sil, tais encargos alcançam o n6mero as1rÔnomico de 8% ao mês.

Um outro dado interessante é que no subsetor de tecidos ar
tificiais e sintéticos em especial, as estatísticas registarem uma im
portação efetiva de 50 milhões de quilos (500 milhões de metros
quadrados) nos últimos 12 meses, e, para demonstrar a venladeira
catástrofe que tais negócios causam para a economia do Pais, basta
dizer que as cotas impostas, pelos quinze países da Europa compo
nentes da União Europeia, ao nosso Pais atingem apenas 2.288 t0
neladas, ou seja, 25 vezes inferior às importações provenientes de
apenas dois paises da Ásia.

Portanto, Sr. Presidente, S1'S. Deputados, o Governo Fede
ral, conhecendo o problema, necessita urgentemente instituir me
didas disciplinadoras à importação de tecidos, assim como se fez
junto aos setores automotivo e eletro-eletrônico, ou, caso contrá
rio, Sr. Presidente, a indústria nacional têxtil ficará à mercê de de
sastrosas conseqüências da nefasta ação do efeito Dumping.

Faço desta tribuna, portanto, o nosso veemente apelo ao
Ministério da Ind6stria, do Comércio e do Turismo, ao Ministério
da Fazenda e ao Itamarati, para que olhem com carinho essa situa
ção, de modo que a indústria nacional têxtil seja revitalizada.

Sr. Presidente, requeiro, na foona regimental, seja cópia do
pronunciamento em apenso remetida à Exm· Sr". Ministra da In
dústria, do Comércio e do Turismo, ao Exmo Sr. Ministro da Fa
zenda e ao Exmo Sr. Ministro das Relações Exteriores, além da·
documentação anexa.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

CARTAABERTAAOEXMo
SR. DR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,

DD. PRESIDENTE DA REPÚBUCA

Sr. Presidente da República
Com o devido respeito que nos merece V. Ex·, não s6 como

ilustre cidadão brasileiro, mas como supremo mandatário da Na
ção, pennitimo-nos, nesta Carta Aberta, expor a V. Ex· os gravís
simos problemas por que passa toda a cadeia têxtil nacionaL

1. Temos reiterado insistentemente que a indústria têxtil e
de confecções jamais foram contrárias a liberalização do comércio
internacional. Tanto é venlade que foram os primeiros setores em
presariais a preparar o P.sl. (Programa Setorial Integrado), em
1989, anuindo espontaneamente com rebaixas tarifárias, num pra-

zo de cinco anos, desde que a inflação fosse mantida sob controle,
os juros bancários permitissem seu reequipamento e as condições
da economia do Pais permanecessem estáveis e sem mudanças
abruptas e insuportáveis de regras.

No entanto, nada disso aconteceu. A inflação continuou
crescente até há poocó tempo, os juros ainda permanecem muito
elevados e o chamado "Custo Brasil" comprime e solapa qualquer
esforço de produtividade.

2. Não obstante, o setornão deixou de investir em sua modern
ização, elevou seus volumes de exportação e manteve, a duras penas,
a sua atividade comoum todo, acreditando no futuro do Pais.

Realmente, nos últimos três anos a cadeia têxtil investiu em
seu reequipamento cerca de 3 bilhões de d6lares, estando com in
vestimentos suspensos de perto de 2 bilhões de d6lares, à espera
de soluções governamentais de resguardo às suas atividades. No
que respeita às exportações, o setor registra, também, em igual pe
ríodo, o volume de 4,5 bilhões de d6lares, o que nos coloca entre
os maiores exportadores nacionais.

Afmnar-se, pois, que a cadeia têxtil nacional atualmente
não é competitiva constitui, no mínimo, uma falácia e uma de
monstração de total ignorância bem a gosto dos sensacionalistas e
dos aproveitadores de plantão.

3. O nosso setor, porém, como nenhum outro deste Pais, e
de todo o mundo, não tem conseguido escapar da voracidade do
comércio desleal, especialmente praticado por alguns países asiáti
cos, em razão do que vem tentando provar ao governo (lamenta
velmente sem qualquer êxito) os maléficos efeitos do dumping,
dos elevados subsídios e de várias outras práticas desleais de co
mércio exercidas pelos referidos paises, enquanto lobistas e inter
mediários inescropulosos insistem em confundir a opinião pública
sobre as vantegens do desmantelamento da indústria nacional, que
trará como corolário a transformação do Brasil em um imenso e
"grandioso" importador de bens de consumo, à semelhança de ou
tros paises que optaram por essa política suicida e antipatri6tica.

Por outro lado, são conhecidos de todo o mundo, os baixís
simos valores de mão-de-obra pagos por aqueles países, que, ao
contrário do Brasil, possuem jornada diária de 12 horas de traba
lho e salário mensal de US$20.

Além disso, sobreditos paises oferecem. para produtos têx
teis e confecções, condições de vendas para pagamento em até 240
dias a juros de 0,5% ao mês, enquanto, no Brasil, tais encargos al
cançam o número astronômico de 8% ao mês.

4. Em razão dessas circunstâncias, e contando com o apoio
e presença do Governador do Estado de São Paulo, OI. Mário Co
vas, e parlamentares de sua bancada, que demonstraram grande
sensibilidade e apreensão pelos nossos problemas, mantivemos re
cente reunião com a Sr" Ministra da Ind6stria, do Comércio e do
Turismo, Dr" Dorothea Werneck, a quem relatamos o quadro dra
mático e ca6tico vivido pelo setor, especialmente pelo de tecidos
artificiais e sintéticos e pelas confecções de um modo geral, qua
dro esse que se entende rapidamente a todo o espectro do comple
xo têxtil.

No que respeita ao sub-setor de tecidos artificiais e sintéti
cos em especial, as estatísticas registram uma importação efetiva
de 50 milhões de quilos (500 milhões de metros quadrados), nos
últimos 12 meses. Para demonstrar a venladeira catástrofe que tais
negócios causam para a economia do País, basta dizer-se que as
cotas impostas pelos 15 países da Europa, componentes da União
Européia, ao nosso Pais, atingem apenas 2.288 toneladas, ou seja,
25 yezes inferior às importações provenientes de apenas 2 paises
da Asia.

Depois de exaustivas reuniões com representantes governa
mentais e com as mais variadas promessas de que haveria soluções
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urgentes para a aflitiva situação daqueles setores, a reunião reali
zada no dia 9 do corrente mês de maio foi encerrada tendo os nos
sos representantes dali saido com a esperança e a convicção de que
eficazes medidas emergenciais seriam tomadas imediatamente
pelo governo para eliminar a verdadeira "sangria" em que esses
segmentos se debatem.

5. Estranhamente, porém, tivemos notícia posteriormente,
que nenhuma medida emergencial seria levada a efeito pelo gover
no para salvar o setor, num flagrante desrespeito ao principio da
isonomia inserido em nossa Carta Magna, segundo o qual todos
são iguais perante a lei.

E tal contrariedade é manifesta e cristalina, porquanto o go
verno federal, já anteriormente, e não faz muito, contemplou os se
tores automotivos, eletro-eletrônico e outros com medidas
disciplinadoras das importações, via elevação do imposto de im
portação.

Sem discutir o mérito dessas medidas, mas que acreditamos
foram da mais alta justeza para socorrer não só empresas nacio
nais, como o balanço de pagamentos do Brasil, tomamos conheci
mento, agora, da elevação das alíquotas do imposto de importação
do setor coureiro-calçadista, igualmente vítima dessa imensa cau
dal de importações predat6rias provindas dos mesmos países asiá
ticos.

6. Senhor Presidente: a curva assustadoramente ascendente
das importações de têxteis e confecções está a exigir, data venía,
urgentíssimas providências do governo de V. Ex·, pois o desespe
ro dos trabalhadores e o desalento dos empresários vêm alcançan
do seus momentos mais críticos, obrigando estes 11ltimos ao
fechamento de fábricas e dispensa de operários, na ternvel ameaça
a mais de 3 milhões de brasileiros empregados em aproximada
mente 15.000 estabelecimentos espalhados por todo o território
nacional.

Assim é que o déficit estimado para a balança comercial do
País para o ano em curso está na ordem de 4 bilhões de dólares
(exportações US$1,5 bilhão x importações de US$5,5 bilhões),
contra um superávit médio histórico de US$1 bilhão.

7. Destarte, permitimo-nos alertar V. Ex· de que a abertura
comercial não deve significar, de modo algum, a opção pelo de
semprego e pela queda da produção. Quando mal conduzida e de
samparada resultará, fatalmente, no desaparecimento da atividade
produtiva, como aliás, nos advertem inl1meros exemplos ocorridos
recentemente em vários outros paíse.~. Quando bem dirigida e ad
ministrada, poderá trazer enormes benefícios à Nação.

Ao fmalizar, desejamos manifestar a V. Ex· nosso efetivo
apoio ao Plano Real, bem como nossa crença no seu elevado espí
rito de justiça e de compreensão, no aguardo de decisões que V.
Ex· melhor entenda necessárias para a salvação desse importante
segmento empresarial que necessita de regras claras e seguras para
continuar na busca dos melhores objetivos de trabalho e de pros
peridade econômica e social.

CORDIAIS SAUDAÇÕES

ABIT - Associação Brasileira da Indl1tria Têxtil,
SINDITÊXTIL - Sindicato da Indl1stria de Fiação e Tecela

gem em Geral; de TinÚlraria, Estamparia e Beneficiamento; de Li~
nhas; de artigos de Cama, Mesa e Banho; de Não-Tecidos e de
Fibras Artificiais e Sintéticas do Estado de São Paulo,

Abrafas - Associação Brasileira de Produtores de Fibras
Artificiais e Sintéticas,

Sindicato das Indl1strias, de Tecelagem de Americana,
Nova Odessa, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré,

Sindicato da Indl1stria da Malharia e Meias no Estado de
São Paulo,

Sindicato da Inch1stria de Camisas para Homem e Roupas
Brancas de São Paulo,

Unit - União Nacional das Indl1strias de Tecelagem de
Moda,

Sindicato das Indl1strias de Fiação e Tecelagem no Estado
de Minas Gerais,

Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Ve8Úlá
rio de Blumenau,

Sindicato da Indl1stria de Fiação e Tecelagem em Geral no
Estado do Ceará,

Sindicato das Indl1strias de Fiação e Tecelagem em Geral
do Estado de Sergipe,

Sindicato das Indl1strias de Fiação e Tecelamentem de
Brusque e Itajaí,

Sindicato das Inch1strias de Fiação e Tecelagem de Joinville,
Sindicato da Indl1stria de Fiação e Tecelagem da Paraíba,
Sindicato das Indl1strias de Fiação e Tecelagem do Rio

Grande do Sul,
Sindicato da Indl1stria de Fiação e Tecelagem em Geral, no

Estado de Alagoas,
Associação das Indl1strias do Vestuário de Espírito Santo do

Pinhal,
Sindicato das Inch1strias do Vestuário de Anápolis,
Sindicato da Inl1stria de Alfaiataria RP Aracaju,
Sindicato das Inch1strias do Vestuário de Araguari.,
Sindicato das Confecções da Baixada Santista,
Sindicato da Inch1stria de Alfaiataria e Roupas de Homem

de Barra Mansa,
Sindicato das Indl1strias do Calçado e VesÚlário de Birigüi

e Região,
Sindicato das lndl1strias do Vestuário de Cíanorte,
Sindicato das Inch1strias de VesÚlário de Colatina- ES,
Sindicato das Inch1strias do Vestuário de Divinópolis,
Sindicato das Inch1strias do Vestuário no Estado de Goiás,
Sindicato das Indl1strias do Vesmário de Jaraguá do Sul- SC,
Sindicato das Indl1strias de Malharias de Juiz de Fora,
Sindicato das Inch1strias do Vestuário do Estado de Mato

Grosso,
Sindicato da Indl1stria do Vestuário do Estado da Paraíba,
Sindicato das Indl1strias de Confecções de Petr6polis,
Sindicato das Indl1strias do Vesmário de Presidente Pmdente,
Sindicato da Inch1stria da Alfaiataria e Malharia e Confec-

ções de Sergipe,
Sindicato Intermunicipal das Inch1strias do Vestuário do Sul

de Minas,
Sindicato das Indústrias de Confecções do Estados de To

cantins.

OF. 763/GP/05/95

ExmoSr.
Deputado Carlos Nelson Bueno
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Deputado, .
A indl1stria têxtil brasileira, em especial a indl1strial têxtil

do pólo paulista, centralizado em Americana e região, está sofren
do uma de suas piores crises em mais de um século de história.

Essa crise tem várias causas: algumas, estrutrais, outras
conjunÚlrais. Estrumrais, na medida em que perdemos competiti
vidade por deficiência de investimento, já que inexistem linhas de
crédito especificas e em condições de fmanciar o desenvolvimento
tecnológico, como sucede em países nossos competidores no mer
cado mundial. E conjunÚlrais, devido à abermra irresponsável e
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açodada do nosso mercado intemo à competição internacional,
desvinculada de uma política industrial, promovida a partir do
malfadado Governo Collor, política essa que vem sistematicamen
te destruindo uma indústria erguida com muito trabalho e sacrill
cio pela nossa gente.

A Prefeitura de Americana vem, na medida de suas possibi
lidades, tentanto estabelecer uma política de apoio aos esforços de
nossa indústria para se refortalecer. Dentro desse esforço, estamos
fumando um contrato com o Instituto de Economia da Unicamp,
atIavés da FECAMP - Fundação de Economia de Campinas, para
a realização de vários trabalhos de base na identificação dos prin
cipais problemas tecnológicos e econômico-fInanceiros que afli
gem a indústria deste município e região, caminhando para o
estabelecimento do Instituto de Fomento Industrial e Comercial de
Americana, entidade de parceria da Prefeitura com as empresas,
que procurará oferecer recursos tecnológicos, mercadológicos e de
recursos humanos a serem compartilhados por pequenas e médias
indústrias.

No entanto, este esforço será perdido se não conseguirmos
um certo fôlego, um tempo para que a indústria tenha condições
de se preparar e de se equipar para a competição internacional e
mesmo interna, inexorável dada a dinâmica do Mercosul e da
abertura de nosso mercado.

Portanto, é imprescindível conseguir do Governo Federal a
elevação temporária das tarifas alfandegárias para a importação de
tecidos e confecções, com uma programação de redução gradativa
das alíquotas, alinhada aos esforços das empresas de preparação
para a competição, que passa por novos investimentos, qualifIca
ção tecnológica e outras medidas.

Recorremos, portanto, a Vossa Excelência para que nos
apoie nessa luta, dentro de suas possibilidades e em sua ãrea de
atuação. GostaIÍamos de expor pessoalmente a Vossa Excelência
nossas razões, pedindo para tanto uma oportunidade de fazê-lo,
seja através de uma audiência em Brasília ou visita que possa fazer
à nossa cidade.

Certos da compreensão de Vossa Excelência para com a
nossa causa e nossa luta, agradecemos antecipadamente, e reitera
mos os nossos protestos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente, Dr. Frederico Polo Muller, Prefeito Mu
nicipal.

A política de importação adotada pelo governo, de reduzir
as alíguotas do imposto de importação (lI) dos produtos têxteis,
vem acarretando a falência e o colapso da indústria têxtil nacional.
Esse contexto é gravíssimo na medida em que vai afetando os tra
balhadores nesse setor, que estão correndo um grande risco de ter,
a curtíssimo prazo, seus empregos comprometidos. Isso sem con
siderar a diminuição drástica da arrecadação de impostos que essa
indústria gera, colocando em prejuízo toda a sociedade.

Na realidade, o que percebemos hoje, com essa política, é
que estã ocorrendo a prática do dumping, e que isso gera uma
concorrência desleal. A própria Ministra da Indústria, Comércio e
Turismo, Dorothéa Werneck, reconhece, em reportagem publicada
no jornal O Estado de S. Paulo do último dia 14, a prática de
dumping nesse setor, sem considerar alguns países que empregam
trabalho escravo no processo de fabricação, com jornada de traba
lho de até 12 horas diãrias pagando em média salmos de 30 dóla
res mensais.

O governo, a pretexto de controlar os preços no varejo e, con
seqüentemente, controlar - a inflação, abre nossos portos para a im
portação de produtos têxteis estrangeiros, com alíquotas reduzidas.
Em contrapartida, a indústria nacional continua com a mesma tributa
ção, pagando mais impostos do que se é pago pelo produto importa
do.

É vaga a justifIcativa que o governo encontra, de que os
preços da concorrência internacional são mais baixos em virtude
da modernidade e da produtividade do setor nos países estrangei
ros. A modernização de um parque industrial não se consegue de
uma hora para outra, e sim atIavés de um processo complexo e a
médio prazo que requer grandes investimentos tecnológicos e na
ãrea de pessoal.

Nesse sentido, colocamo-nos diante de uma inglória reali
dade: a posição de retaguarda do Brasil em relação aos outros paí
ses no que se refere à indústria. A maioria dos países que
exportam seus produtos têxteis para o Brasil conta com subsídios
governamentais na aquisição de máquinas e equipamentos. Outra
diferença gritante que distancia o Brasil de outros países estã liga
da ao fInanciamento de produção e ao capital de giro quando lá
praticam-se taxas de 1% ao mês, aqui no Brasil essa mesma taxa
varia de 10 a 20%.

Sendo assim, o que se observa, por parte dos empresários e
empregados do setor têxtil nacional, não é a exigência do protecio
nismo, mas sim de igualdade de condições, até porque quem gera
trabalho e riqueza para a Nação é a indústria localizada em nosso
país.

O governo deve aplicar seus mecanismos para evitar a in
flação, mas tem que ser cauteloso para que o remédio não se trans
forme em veneno no futuro.

Diante do exposto, apresentamos a apreciação do Soberano
Plenãrio esta Moção de Apoio ao Setor Têxtil Nacional, no movi
mento para a elevação das alíquotas de importação dos produtos
têxteis.

Solicitamos o envio de cópia desta propositura ao Sindtêx
til, para que seja anexada ao documento que será enviado ao Go
verno Federal por ocasião do ato público a se realizar nas cidades
da região de Campinas.

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995.-

CARTADEITATlBA

Manifesto de empresários e trabalhadores têx
teis de Itatiba ao Senhor Presidente da República e
Ministros da Área Econômica.

Como é público e notório, dispensando mesmo qualquer
outIa justifIcativa mais aprofundada, a atual política governamen
tal, relativamente à importação de produtos da ãrea têxtil e de con
fecções, tem causado às empresas do ramo insuportável crise
econômica, o que vem provocando praticamente o fechamento de
muitas delas, diante da total impossibilidade de competição com
os importados similares, já que tais produtos alienígenas estão pra
ticamente isentos de tributação, o que não ocorre com os produtos
nacionais, que estão situados exatamente do lado oposto, atingidos
por alta tributação.

Essa posição absurda do Governo Federal tem causado um
vertiginoso crescimento das importações de tecidos e confecções
e, conseqüentemente, um défIcit de muitos bilhões de dólares na
balança comercial do setor.

É mesmo desnecessário aftrmar-se que, a continuar tão gra
ve situação, a indústria têxtil brasileira certamente cerrará suas
portas, provocando, por necessidade, milhares de desemprego, o
que refletirá na economia doméstica, por razões que até os mais
leigos já sabem a sufIcientemente.

Por esse motivo, urge que não se protele, absolutamente, a
adoção de medidas visando a sanar defInitivamente a situação alta
mente preocupante de todas as indústrias têxteis e de confecções
brasileiras, e pondo a situação de todas em absoluta igualdade de
condições com a indústria estrangeira, sob pena de se instalar um
verdadeiro caos dentro da ãrea têxtil e de confecções, com agrava-
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Seguem-se assinaturas

mento de problemas econômicos de toda ordem.
Assim sendo, os empresários itatibenses da área têxtil e de

confecções, em repúdio à situação atual, fumaiil o presente mani
festo, devidamente acompanhados do Departamento Autônomo
das Inch1strías e de Itatiba e do Sindicato dos Trabalhadores na In
ch1stria Têxtil e de Fiação e Tecelagem de Itatiba e MOI.Ungaba,
apelando definitivamente ao Governo Federal e aos Ministros da
área'econômica, para que tomem as providências já solicitadas por
toda a indústria da área do Brasil, visando, de imediato, solucionar
o gravíssimo caos econômico já instalado no setor.

Itatiba, 18 de maio de 1995.

À Excelentíssima Senhora
Dorothéia Werneck
D.D Ministra da Inch1stria, Comércio e Turismo
Brasília- DF.

Senhora Ministra:
Cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência, fomos

apresentar-vos reivindicação que envolve a sobrevivência daquela
que é a mais importante de todas as atividades industriais não so
1llente de nosso município mas, também, de outras progressistas
comunidades que encontram-se sob igual ameaça.

Trata-se, Senhora Ministra, da inch1stria têxtil, da qual de
pendem milhares de famílias de nossa comunidade, e encontra-se
sem condições de competitividade em face dos privilégios conce
didos aos tecidos importados, cujos produtores organizam-se noto
riamente com objetivos de redação mercadológica,

Americana, 17 de Maio de 1995

configurando-se um dumping de desastrosas conseqüentes para as
economias atingidas por sua nefasta ação.

Entendemos injustas as condições de importação de tais
produtos. Senhora Ministra, e irmanados com operários e empre
sários da área em questão, solicitamos encarecidamente a Vossa
Excelência a detenninação de tarifas aduaneiras condizentes com
o contexto exposto, sem o que teremos a falência de todo o seg
mento da inch1stria têxtil, consolidado através de cerca de 100 anos
de lutas e sacrifícios.

Na expectativa do acolhimento a este justo pleito de toda
nossa região, apresentamos a Vossa Excelência nossos mais cor
diais cumprimentos.

Atenciosamente, - EngO José Roberto Fumachi, Prefeito
de Itatiba.

Santa Bárbara d'Oeste, SP, 17 de maio de 1993

Ao Excelentíssimo Senhor Carlos Nelson Bueno
DD. Deputado Federal
Brasília - DF.

Ref.:Apoio à manifesto da indl1stria têxtil.
Senhor Deputado,
Solicito diligenciar, hoje, órgãos governamentais, especial

mente doutores Pedro Malan. Ministro da Fazenda, Senador José
Serra, Ministro do Planejamento, Dorothéa Werneck, Ministra do
Comércio e Professor Doutor Fernando Henrique Cardoso, dignís
simo Presidente da Repl1blica, pleiteando urgentemente que o G0
verno Federal institua sobretaxas para a importação de tecidos e de
pauta de preços médios, para salvação do parque têxtil nacionaL

A situação atual é calamitosa e, se houver incompreensão do
Governo, irá determinar o sucateamento das inch1strias brasileiras e,
por conseqüência, afetará o social. crescendo o índice de desempre
gos, para patamar jamais visto pelo País, ainda, determinando a redu
ção da arrecadação dos tributos aos cofres pl1blicos brasileiros.

ExmO Deputado
O setor têxtil e agora o de confecção estão passando por di

ficuldades face a concorrência desleal dos produtos importados.
Esse setor em seu todo (fiação, tecelagem e confecção), responde
por 4 milhões de empregos diretos no país. em todos os países do
mundo, até nos mais ricos, existe um cuidado especial com o setor
visando sua preservação. Basta verificar que a Europa e a América
do Norte impõe cotas têxteis aos produtos importados.

Essa sensibilidade provêm do enorme potencial gerador de
empregos, emanado da atividade têxtil que no Brasil gera empre
gos até mesmo em casa de famílias (costureiras.).

Recentemente, o governo federal elevou, acertadamente, as
alíquotas do setor calçadista. Mas, injustamente, não atendeu ao
pleito da Associação Brasileira da Inch1stria Têxtil que repre
sentam também nosso sindicato. A nossa situação é dramática!
Isso posto, inímnamos que hoje 18/05, às 14:000 hs., estaremos
promovendo uma Manifestação Pública em nossa cidade contra a
excessiva importação e pela insensibilidade governamental. Não
se brinca com milhões de empregos num país de desempregados!

Por fim, caso V. Exa seja simpático a nossa causa (que aliás
não é só nossa pois, essa luta é consenso do setor de norte a sul),
envie Fax ou Telex a Presidência da Repl1blica e Ministérios,
além de se solidarizar com nosso Sindicato pela iniciativa deste
Protesto Público cem favor da inch1stria nacional. Finalmente, tere
mos imenso prazer de retransmitir aos 230 sindicatos patronais e
de empregados sua posição em defesa dos mais legítimos interes
ses da Nação.

Atenciosamente, - Mário Zocca, Presidente.

Itatiba, 18 de maio de 1995

Itatiba, 18 de maio de 1995Ofício nO GP/049/95

Ofício nO GP/0490/95

Ao
Excelentíssimo Senhor
Fernando Henrique Cardoso
DD. Presidente da Repl1blica
Palácio do Alvorada
Brasília - DF.

Senhor Presidente:
Cumprimentando respeitosamente Vossa Excelência, fomos

apresentar-vos reivindicação que envolve a sobrevivência daquela
que é a mais importante de todas as atividades industriais não so
mente de nosso município mas, também, de outras progressistas
comunidades que encontram-se e sob igual ameaça.

Trata-se, Senhor Presidente, da inch1stria têxtil, da qual de_o
pendem milhares de famílias de nossa comunidade, e que encon
tra-se sem condições de competitividade em face dos privilégios
concedidos aos tecidos importados, cujos produtores organizam
se notoriamente com objetivos de predação mercadológica, confi
gurando-se um dumping de desastrosas conseqüências para as
economias atingidas por sua nefasta ação.

Entendemos injustas as condições de importação de tais
produtos, Senhor Presidente, e irmanados com operários e empre
sários da área e questão, solicitamos encarecidamente a Vossa Ex
celência a detenninação de tarifas aduaneiras condizentes com o
contexto exposto, sem o que teremos a falência de todo o segmen
to da inch1stria têxtil, consolidado através de cerca de 100 anos de
lutas e sacrificios.

Na expectativa do acolhimento a este justo pleito de toda
nossa região, apresentamos a Vossa Excelência nossos mais cor
diais cumprimentos.

Atenciosamente, - EngO José Roberto Fumachi, Prefeito
de Itatiba.
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Para preservação de nossa gente e resguardo de nossas in
dl1strias, espero o apoio incondicional de Vossa Excelência, para
sensibilizar as autoridades fedemis e reverter efetivamente a situa
ção, para evitar o caos.

Atenciosamente, - Dr. Sebastião AdaU Ribeiro, Vereador
-PSDB.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o que me
traz hoje à tribuna desta Casa é a situação de lamentável abandono
por que passa o setor pesqueiro nacional.

Após seis anos de criação do lhama e da conseqüente extin
ção da Sqclepe, o que vemos hoje é a comunidade da pesca artesa
nal com cerca de 50% da produção pesqueira nacional sem
qualquer assistência política, econômica e social, o setor industrial
sucateado e a aqüicultura, uma das maiores alternativas de produ
ção de alimentos ricos em proteína animal, também abandonada,
sem assistência sem incentivos.,

Esta situação decorre, em grande parte, da opção política de
se priorizar a conservação do recurso, em detrimento da atividade
de produção.

Na última década, enquanto o Brasil fechava as suas escolas
de fonnação de mão-de-obra qualificada, com perdas enOlmes
para o setor, vários países da América do Sul, da Europa e da Ásia
estavam abrindo escolas profissionalizantes e investindo na mod
ernização de suas frotas pesqueiras.

Embora com a sua produção pesqueira diminuindo sensi
velmente, mesmo assim o Brasil consegue exportar seus produtos
para mais de cinqüenta países; entretanto, sempre com uma signi
ficativa oscilação.

Está-se fazendo necessário haver uma política de desenvol
vimento pesqueiro nacional e um órgão voltado exclusivamente
para o setor.

Se compararmos o Brasil com outros países da América do
Sul. que não possuem a mesma representatividade econômica
mundial e que não têm o mesmo potencial de recursos ambientais
que nós, o panorama de atraso e descaso com o setor pesqueiro é
muito mais desolador. Dentre esses países, somente o Brasil não
possui um órgão específico para o setor. Argentina, Uruguai, Chi
le, Colômbia, e Equador, em todos esses países os orgãos de de
senvolvimento pesqueiro são fortalecidos e vinculados a
secretarias especiais ou Ministérios.

A categoria de engenheiros da pesca, representada pela Fe
deração das Associações dos Engenheiros de Pesca no Brasil, e a
Comunidade Técnico-Cientffica e Social, envolvida com o setor
pesqueiro nacional. são unânimes em suas aspirações, no sentido
da urgência em se reestruturar, reorganizar e fortalecer o setor pes
queiro nacional, com uma política, com um plano nacional para o
setor e a imediata criação da Secretaria Especial da Pesca, que
priorizará a exploração sustentada dos recursos pesqueiros, oos
cando alternativas de produção de alimentos e geração de divisas
para o Brasil.

Assim, Sr. Presidente, cremos que esta é uma medida inteli
gente e objetiva para problemas perfeitamente solucionáveis, e,
também, irá ao encontro das tentativas de diminuição da crônica
falta de proteínas e da fome no País.

O SR. NILSON GmSON (Bloco'PMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, e Srs. Deputados, os preços
voltaram a subir nos supennercados, seguindo a tendência da osci
lação a cada semana. Entre os dias 2S de maio elo de junho, a alta
foi de 238%, de acordo com as pesquisas do Infonne Estado. No
acumulado, no entanto, desde 27 de abril, os preços já subiram
3,46%. As maiores altas da semana ocorreram nos preços dos pro
dutos de mercearia, frios e laticínios e bebidas e doces.

Sr. Presidente, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplica
das (lPEA) manteve, em sua "Carta de Conjunturas" de maio, a
previsão de que a balança comercial fechará o semestre com défi
cit em tomo de US$2.5 bilhões. Tal qual projetam na publicação
de abril, gerando reclamações do Governo Fernando Henrique
Cardoso contra as estimativas do Instituto, até mesmo ameaçando
fechar o órgão.

Sr. Presidente, a carta de maio diz que a balança deve voltar
a ter superávits a partir de junho. E que o terceiro trimestre do
ano - julho a setembro - deverá registrar um aumento do superá
vit mensal, que chegaria à média de US$l bilhão, com a balança
~sentado nos três meses resultado positivo de US$3,3 bilhões.
E excelente!

Sr. Presidente, o cenário leva em conta uma taxa de câmbio
constante ao longo do restante deste semestre. Mas não considera
o impacto negativo que a greve dos petroleiros - que durou um
mês inteiro - teve sobre a importação, através.de adicional de pe
tróleo bruto e derivados. Ainda em relação ao semestre, as proje
ções são de exportação no valor total de US$203 bilhões e
importações de US$22.9 bilhões.

Sr. Presidente, na carta, os técnicos do Grupo de Acompa
nhamento Conjuntural (GAC) voltam a defender a tese de que os
juros precisam continuar em patamares elevados; o Diretor do
IPEA considera costume defender taxas maiores do que as atuais.
Os técnicos do GAC dizem que a tentativa do Banco Central de fi
xar a taxa real de juros em níveis inferiores ao desequilíbrio con
duziria a uma situação de excesso de demanda no mercado de bens
e, assim, a uma renovação das pressões inflacionárias ou a um for
te desequilíbrio do setor externo. Mas os técnicos fazem questão
de ressaltar que uma política de juros elevados deve ser transitória,
tanto por seu impacto sobre as fmanças públicas, quanto por seus
efeitos sobre investimentos.

Sr. Presidente, a nova previsão de crescimento da economia
é de fechar 1995 com um Produto Interno Bruto (PIB) 6,4%
maior. Em 1994, o PIB, que é o conjunto de bens e serviços pro
duzidos pelo País, foi 5.7% maior, e as estimativas indicam, ini
cialmente, variação de até 8% este ano. O Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (lPEA) atualizou as informações do pri
meiro trimestre, apontando uma desaceleração nas taxas de cresci
mento, alcançado 8.8% no primeiro semestre. O IBGE registrou
um crescimento de 10.5% no primeiro trimestre do ano. Os econo
mistas do IPEA afmnaram que se espera uma desaceleração na
taxa de inflação de junho, porém, em seguida de um repique nos
meses seguintes. Na avaliação do IPEA, esse perfIl pode ser expli
cado pela trajetória descendente de produtos comercializáveis, em .
especial dos alimentos, devido ao forte crescimento da oferta que
está se seguindo à safra colhida este ano.

Sr. Presidente, afuma o Governo Fernando Henrique Car
doso que a queda nos preços dos alimentos deverá reverter-se já a
partir do mês de julho, não apenas por fatores sazonais, por exem
plo, afetando a carne, mas também por causa do recente acordo
com os produtores rurais, que deverá criar melhores condições fi
nanceiras para estocagem, reduzindo a oferta de produtos.

Sr. Presidente, segundo os economistas do IPEA, além dis
so, os reajustes de tarifas e preços públicos deverão iniciar-se já
este mês. Desta forma, na avaliação do IPEA, para que o Governo
Fernando Henrique Cardoso mantenha a tendência favorável nos
índices de preços, precisa tomar algumas medidas, tais como: re
forçar as políticas macroeconômicas, avançar na desindexação e
promover um aumento distribuído no tempo para as tarifas públi
cas. Mas o IPEA prevê a possibilidade de recuperação dos superá
vits comerciais já a partir deste mês. Segundo os economistas do
IPEA, o terceiro trimestre deste ano deverá registrar uma forte am-
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pliação dos superávits mensais, para uma média de US$1 bilhão
por mês, indicando assim que, a partir do segundo semestre, os re
sultados da balança comercial, em termos anualizados, passarão a
ser mais favoráveis do que na primeira metade do ano.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, concluo meu pronun
ciamento, fazendo uma advertência: Os trabalhadores não podem
ser favoráveis à livre negociação a ser implantada no País a partir
de 10 de julho, conforme informações do Governo Fernando Hen
rique Cardoso. Com a livre negociação, acaba o reajuste automáti
co dos salários nas datas-base pela inflação passada. Os índices
que medem aumentos de preços passarão a ser apenas um dos
componentes da negociação. Entrarão em cena itens como aumen
to de produção e produtividade (produção média por trabalhador),
perspectivas econômicas para o futuro e lucro das empresas. Entre
as perspectivas para o futuro estarão o aumento ou a queda da in
flação, valor do real em relação ao dólar, crescimento ou não do
consumo e metas da empresa.

Sr. Presidente, principalmente os trabalhadores do Norte e
do Nordeste, com seus sindicatos fracos, não conseguiram bons
resultados na livre negociação salarial. somente com sindicatos
fortes a negociação salarial dará resultados. Portanto, conclamo os
companheiros Parlamentares para terem uma posição contrária ao
projeto da desindexação dos salários a partir de 10 julho, não apro
vando o fIm dos reajustes salariais automáticos e a implantação da
livre negociação entre patrões e empregados. O Congresso não
deve aceitar a livre negociação. Terá de haver regras para a corre
ção do salário mínimo e para quem ganha pouco mais que o míni
mo. Não devemos aceitar a livre negociação pura e simples, não
podemos abrir mão de uma regra de transição.

Acho, Sr. Presidente, que teremos de preparar a livre nego
ciação através de uma fórmula de transição, mas não agora, quan
do a inflação anual está em 38% e os juros em 18% ao mês.

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. DAVI ALVES SILVA(Bloco'PFL-MA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente,Sras. e Srs. Deputados, volto a
esta Casa para mais uma vez lembrar ao Governo que existe, tra
mitando no Ministério da Agricultura, um projeto de lei nobre ha
bitação rural.

Não entendo, Sr. Presidente. O Governo realmente quer en
contrar uma saída para começar a estabilizar sua economia, mas
insiste em construir casas urbanas nas grandes cidades, aumentan
do com isso o desemprego, tecnicamente bem montado, que dá
condições sufIcientes ao Presidente da República de encontrar es
paço para diminuir a recepção, aumentar a produção e dizer a este
País o que veio fazer.

Sr. Presidente, tenho acompanhado todas as votações de
propostas do Executivo nesta Casa. Continuarei dando apoio a elas
em tudo o que for importante para o Brasil. Mas não posso acredi
ta que o Governo realmente queria ajudar os pequenos, se não lhes
abre espaço para trabalhar.

Chamo atenção para aspectos importantes de um projeto de
habitação rural que apresentei e que de encontra no Ministério da
Agricultura: por meio dele, o Governo começará a diminuir a re
cessão e aumentar a produção, com um investimento de apenas
6,8% do Orçamento da União no segundo semestre; com 6,8% do
Orçamento da União, no segundo semestre de 1995, fará o assen
tamento de 500 mil famílias rurais. E não é apenas isso. Com o
projeto, ele proporcionará habitação rural, lote para os sem-terra
trabalharem, energia, educação, saúde preventiva, distribuição de
sementes e construção de estradas vicinais. Tudo isso está incluído
nos 6,8% que o Governo deve aplicar para o início de ajuda aque
les que querem trabalhar para o País.

Meu projeto passou por várias discussões e tem pareceres

favoráveis de cinco Ministérios. Não sei o que espera o Governo,
no início do semestre de 1995, para implantá-lo nos Estados que
mais precisam de mão-de-obra gratuita. Com 6,8%, o Governo vai
construir 500 mil casas rurais para os sem-terra e dar 2 milhões de
empregos a custo zero, porque isso já está incluído naquela por
centagam.

Não sou economista, mas sei que o Governo começará a ar
recadar, a parte do ano que vem, 1,8% a mais do que consegue em
1995, porque conta com a produção que vem para os seus depósi
tos, mas isso não está sendo visto pelas autoridades federais.

O Maranhão é um exemplo que se pode dar à Câmara e ao
País. Há Municípios naquele Estado que têm recursos sufIcientes
para ajudar o Governo em sua caminhada, como Arme, Santa Lu
zia, Bom Jardim, Açailândia, Imperatriz e Grajaú, e têm espaço
para dar ao homem do campo condições dignas de trabalhar.

Eu já tenho sugerido várias vezes ao Governo que designe
uma equipe para acompanhar-me até Imperatriz e verificar o que
fIz como Prefeito daquela cidade. Implantei um reforma da agri
cultura municipal que hoje orgulha o Maranhão, porque produz
para o Estado. E o fIz simplesmente com recursos da Prefeitura.

O Governo que mostre os caminhos para ajudar o homem
do campo e sua economia e para diminuir a recessão que se instala
no País. E não está querendo ver com os mesmos olhos daqueles
que querem fazer muito pelos sem-terra do nosso País.

Assim, Sr. Presidente, vou encerrar dizendo a VEx". que
me entristeço quando vejo o nosso Governo entusiasmado em con
tinuar construindo casas no setor urbano, aumentando a pobreza e
a fIla dos desempregados nas portas das empresas e das Prefeitu
ras, ante aqueles que o homem pobre acha que podem dar-lhe em
prego.

Esse meu projeto de habitação rural é a única saída que
este, ou qualquer outro, Governo tem para ajudar o País a retomar
o seu crescimento.

O Sr. MAReIO FORTES (pSDB-RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos em plena
Semana Mundial do Meio Ambiente. Ontem comemorou-se o Dia
Mundial do Meio Ambiente, e é com satisfação que se registra
aqui, hoje, a evolução rápida, não apenas conceitual, mas também
técnica, da questão ambiental.

A realização no Rio de Janeiro, em 1992, da segunda Con
ferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - a
primeiro, com a mesma formatação, ocorreu vinte anos antes, em
Estocolmo, em 1972 - trouxe enorme contribuição à evolução
conceitual no setor.

A conferência de 1992 implantou em caráter defmitivo uma
série de conceitos que hoje, em pleno desenvolvimento, colaboram
para que o patrimônio ambiental permaneça existindo e seja pre
servado para utilização das futuras gerações, da mesma forma
como é hoje possível ser utilizado pelos seres humanos que habi
tama Terra.

Algumas imediatas conclusões da chamada Eco-92 podem
ser alinhadas como de grandes modificações. A primeira é a de
que a questão do ambiente é global, dispensa fronteiras geográfI
cas e políticas, uma questão que defme claramente, por exemplo,
que o buraco da camada de ozônio, existente sobre o Rio Grande
do Sul, é gerado pela emissão de gazes no Hemisfério Norte 00

pela queima de combustíveis nos países mais desenvolvidos. Atra
vés daquela conferência se conceituou defmitivamente a questão
ambiental como urbana sobretudo, e não mais rural, uma questão
que merece a atenção daqueles que se dedicam aos setores primá
rios da economia.

É também conseqüência da conferência do Rio de Janeiro
que se conceitua a questão ambiental como de desenvolvimento
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cientifico e tecnológico - a antiga memória dos ambientalistas da
década de 70, indivíduos desprovidos de elegância e de cultura,
adoradores do sol e da lua, foi substituída por uma nova categoria,
a dos cientistas ambientais: físicos, químicos, biólogos p6s-gra
duados, doutores que buscam hoje, às centenas de milhares no
mundo todo, sobretudo nos países mais desenvolvidos, o sucedâ
neo industrial viável economicamente, por exemplo, do cloro
flúor-carbono, o gás de refrigeração que causa e aumenta o buraco
na camada de ozônio. São os cientistas que procuram uma solução
para a biodegrndabilidade dos plásticos, que entregarão à humani
dade e às gerações futuras uma nova solução para o problema de
embalagens, de armazenamento, de conservação de alimentos e
materiais perecíveis.

Foi também a Eco-92 que conceituou a questão ambiental
mais como algo ligado ao desenvolvimento social. E, na redeflni
ção, o trato da questão ambiental deixou de ser a busca incessante
da preservação do patrimônio ambiental de per se, para ser a bus
ca incessante na preservação do patrimônio ambiental necessaria
mente utilizável para o bem-estar da humanidade e
permanentemente utilizável para as gerações futuras, exigindo,
portanto, absoluto e completo trabalho de renovação.

Aliados aos trabalhos de demografia e de desenvolvimento
das Nações Unidas, as definições nas questões do meio ambiente
ligam a questão ambiental à demográfica, entendendo que o au
mento da população sobre a terra não poderá parar e não cessará e
precisa ser amparado por melhor trato da questão ambiental, que
dispensa a preservação pura e simples, mas remete a utilização do
patrimônio ambiental para as atuais gerações e aquelas que as su-
cederão. .

Por último, o Brasil se situa tão bem no particular que me
rece esse registro: é aqui que existem as maiores reservas de patri
mônio ambiental, não apenas no que se refere à vegetação, mas
também aos recursos hídricos e à biologia dos ecossistemas.

Para concluir, Sr. Presidente, quero fazer apenas o registro
de que o Estado do Rio de Janeiro, que me cabe representar nesta
Casa, tem hoje talvez a maior responsabilidade, porque recebe vul
tosos empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento
para a despoluição da Baía da Guanabara, ação não apenas simbó
lica e economicamente válida, porque não visa apenas melhorar a
vida dos peixes, dos vegetais à sua volta, mas sobretudo, segundo
a conceituação, o que importa é a saúde das populações que habi
tam as margens da baía e que, utilizando-se de um patrimônio am
biental melhor preservado, terão benefícios em termos de saúde e
de capacitação para seu trabalho, de tudo o que signifique esse
novo conceito p6s-Ec0-92.

O SR. júLIO CESAR (Bloco-PFL-PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna com o objetivo de denunciar novo atentado que se está
praticando contra as finanças estaduais e municipais. Não bastas
sem os efeitos negastos do Fundo Social de Emergência, medida
provisória, já em sua terceira edição, vem retirar de Estados e Mu
nicípios mais de 520 milhões de dólares anuais. Essas medidas
representam um retrocesso e uma injustiça.

O Constituinte de 1988 teve uma visão clara das necessida
des do Estado Brasileiro. Compreendeu que a centralização fman
ceira e administrativa de mais de duas décadas havia esgotado a
capacidade da União de gerar bens e serviços. Para descentralizar
a admjnistração pública, a Nova Carta concedeu a Estados e Muni
cípios competência mais abrangente para cobrar tributos e deu
lhes maior participação nas chamadas receitas transferidas.

Os ideais de 1988 estão vivos, e deles comunga a imensa
maioria dos Parlamentares, como se infere dos constantes pronun
ciamentos e dos numerosos projetos de lei apresentados em prol

da descentralização do uso dos recursos públicos.
No entanto, Sr. Presidente, apesar de estaDnos conscientes

do acerto de nossas idéias, apesar de nosso empenho no fortaleci
mento do municipalismo, apesar de crermos que a força de nosso
federalismo está na força dos Estados, mesmo assim temos toma
do medidas que batem de frente com essas afirmações e que enfra
quecem nossas posições. Por paradoxal que possa parecer, temos
apoiado a retirada paulatina de importantes conquistas de 1988.
Com a melhor das intenções, é verdade, mas nem por isso com
menor efeito danoso para as fmanças estaduais e municipais.

Na legislatura passada, por exemplo, pressionado por difi
çuldades fmanceiras da União, o Congresso Nacional aprovou
emenda à Constituição criando o Fundo Social de Emergência.
Esse fundo é responsável pela redução, em aproximadamente
6,9%, das transferências do FPE, do FPM, do fundo de ressarci
mento das exportações e do Fundo Constitucional para o Norte,
Nordeste e Centro-Oeste . O sacrificio decorrente dessa medida
tem sido suportado por Estados e Municípios, embora com imen
sas dificuldades, na certeza de que em dezembro próximo acaba
rão suas preocupações. Esperamos, pois, que não se concretizem
noticias veiculadas na imprensa sobre uma possível tentativa de
prorrogação do Fundo Social de Emergência.

Sr. Presidente, ainda não expirou a vigência do Fundo So
cial de Emergência e eis que novo sacrificio está se exigindo de
Estados e Municípios, e esse de vigência permanente.

A Medida Provisória nO 999, de 19 de maio, permite que os
exportadores abatam do IPI devido o montante do PIS e da CO
FINS incidente sobre a aquisição de matérias-primas, produtos in
termediários e material de embalagem utilizados na produção de
mercadorias exportadas. Aqui mais uma vez o legislador tem em
mira patrocinar uma causa louvável; e mais uma vez o faz prejudi
cando a receita de Estados e Municípios. Todos sabem que o Bra
sil precisa exportar; todos concordam que é necessário retirar os
tributos agregados ao custo das mercadorias para facilitar as ex
portações, mas todos se perguntam: por que os Estados e Municí
pios devem pagar a maior parte da conta? E principalmente os
mais pobres, dada a finalidade essencialmente redistributiva dos
fundos.

O Ministério da Fazenda estimou a redução da receita do
IPI provocada por essa medida: nada mais, nada menos que 920
milhões de dólares. Isso significa que anual e permanentemente 
repito: permanentemente - os Estados perderão 289 milhões, os
Municípios 207 e os Fundos Constitucionais 27 milhões de dóla
res. O Tesouro Estadual e os Municípios do Piauí deixarão de re
ceber, anualmente, recursos equivalentes a 14 milhões de dólares.

Essa medida é uma injustiça gritante porque força justa
mente os Estados e os Municípios mais pobres a dar maior contri
buição para ressarcir os exportadores.

E há solução melhor para desonerar as exportações?
É evidente que sim.•Basta que se permita a compensação do

PIS e da COFINS com os débitos dos contribuintes dessas contri
buições decorrentes de operações realizadas no território nacional.
Comprovada a impossibilidade de utilização do crédito referente
às contribuições, o ressarcimento será feito em dinheiro, solução
idêntica à dada pela Medida Provisória nO 999.

Sr"s e Srs. Deputados, não podemos permitir que as soluçõ
es ditadas pela política econômica venham mais uma vez em pre
juízo dos mais fracos. Se já não fossem suficientes as negras
nuvens avistadas no horizonte, representadas pela propalada amea
ça de prorrogação do Fundo Social de Emergência, temos agora de
conviver com permanente sangria dos cofres estaduais e munici
pais, decorrente de medida provisória já editada por três vezes.

Chegou a hora de mostrar se acreditamos ou não nos princí-
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pios federalistas e municipalistas que defendemos.
O SR. MATEUS SCHMIDT (pDT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, tive a
honra de representar a Câmara dos Deputados, por designação de
seu ilustre Presidente, Deputado Luís Eduardo, na V Conferência
da Coordenação Socialista Latino-Americana e no V Encontro do
Foro de São Paulo, que se realizaram em Montevidéu, Uruguai, no
período de 24 a 28 de maio de 1995.

A representação da Câmara deu-se sem ônus para a Casa, e
o afastamento do Parlamentar foi considerado como missão ofi
cial.

A V Conferência da Coordenação Socialista Latino-Ameri
cana teve a participação de vários partidos políticos latino-ameri
canos, representando o Brasil, a Argentina, o México, a
Venezuela, o Uruguai, o Equador. a Bolívia e o Chile. O Brasil es
teve representado pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, e
pelo Partido dos Trabalhadores - PT.

Durante dois dias de trabalho, 24e 25, os delegados presen
tes ao evento elaboraram documento de análise da conjuntura in
teruacional e regional, que conclui pela necessidade da cons1rução
de modelo econômico alternativo a ser adotado pelos países da
América Latina.

O documento, que foi oferecido ao V Encontro do Foro de
São Paulo, para discussão, começa afmnando o seguinte:

"O modelo neoliberal e neoconservador que se
aplica em nossos países busca manter a estabilidade ma
croeconômica e o controle da inflação, à custa do debili
tamento do aparato produtivo; a abertura indiscriminada
de nossas economias; a privatização do patrimônio pú
blico em benefício das empresas transnacionais e nacio
nais sem assegurar inversões reais, nem a necessária
transferência tecnológica, produzindo ademais uma
enorme concentração de poder que desequilibra o siste
ma democrático; a des1ruição irracional de seus recursos
naturais; o aprofundamento das discriminações, a pobre
za, o desemprego. a marginalidade e a corrupção; a eli
minação das conquistas trabalhistas e da seguridade
social e o pagamento da dívida externa empobrecendo a
maioria da população. Este modelo conduz à cons1rução
de uma sociedade privilegiada e a exclusão das grandes
maiorias."

Mais adiante, propõe:
"... consideramos urgente a aplicação de políticas

sociais eficazes para assegurar a participação popular;
que mude a arbitrária e regressiva distribuição de renda;
que enfrente os problemas de emprego. salários injustos.
educação, saúde, seguridade social, serviços públicos
deficientes e de má qualidade e a erradicação da corrup
ção."

"O modelo alteruativo deve priorizar o desenvol
vimento das atividades produtivas frente às atividades
especulativas, buscando atender o mercado interno e re
gional, que deve ser ampliado para satisfazer as necessi
dades básicas da população; a instrumentação de uma
nova ordem fmanceira e econômica internacional que
termina com os condicionamentos aos países subdesen
volvidos; a exigência da eliminação do intercâmbio co
mercial desigual; a transformação da educação e a
transferência tecnológica a serviço da sociedade; políti
cas de autêntica inversão e colaboração para o desenvol
vimento e a preservação do meio ambiente e de nossos
valores éticos e culturais."

O V Encontro do Foro de São Paulo instalou-se na noite de
25 de maio e prolongou-se até 28 de maio, com a presença de 250
delegados de todos os países latino-americanos e observadores de
partidos políticos e organizações políticas da Europa e de outros
continentes. O debate central deu-se, igualmente, no exame con
juntural do modelo econômico que vem sendo imposto aos países
periféricos, na busca de alternativas válidas para a região.

Além do documento oferecido pela Coordenação Socialista
Latino-Americana, o V Encontro do Foro de São Paulo examinou
o trabalho apresentado pela delegação do Partido da Revolução
Democrática, do México, o qual analisa os seguintes itens: ''Critica
ao modelo neoliberal. Por uma nova política econômica. Demo
cracia, desenvolvimento sustentado e bem-estar social."

Os documentos que mencionei contêm matéria de grande
relevância para a compreensão dos problemas que afligem os p0

vos latino-americanos e as eventuais alternativas válidas para o
continente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÁLVARO GAUDÍtNCIO NETO (Bloco-PFL-PB.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, temos hoje a missão de dar conhecimento a esta Casa de
uma reivindicação das Prefeituras do nosso Estado, no tocante aos
débitos acumulados para com a Seguridade Social, no sentido de
serem encontradas soluções para um melhor equacionamento do
problema, sem prejudicar em demasia os cofres municipais.

É evidente a situação de penúria por que vem passando a
grande maioria dos Municípios brasileiros, sem condições de cum
primento dos mais elementares compromissos para com a coletivi
dade, em virtude dos escassos orçamentos e do peso que
representa para suas receitas o pagamento dos encargos previden
ciários.

Em sua quase totalidade, as Prefeituras Municipais têm
como principal fonte de receitas a quota do Fundo de Participação
dos Municípios, em decorrência da baixa arrecadação própria e do
pequeno valor dos repasses de outros tributos.

Somando-se a isso a significativa queda que tem ocorrido
ultimamente no repasse nas quotas daquele Fundo de Participação,
a conseqüência inevitável tem sido a diminuição das receitas no
caixa municipal, gerando o impasse de como dar andamento aos
compromissos mínimos e inadiáveis.

Tudo isso, aliado à obrigatoriedade de comprometimento de
parte dos recursos oriundos do FPM para pagamento dos encargos
previdenciários, tem relegado os Municípios a uma situação próxi
ma à insolvência.

A condição adversa dos entes públicos em relação à Previ
dência Social já foi reconhecida em passado recente, quando, por
iniciativa do Governo Federal, promulgou-se a Lei nO 8.620, de 5
de janeiro de 1993. que permitiu o parcelamento dos débitos pre
videnciários em até 240 meses.

Essa norma, de caráter emergencial e transitório, veio aten
der aos reclamos gerais, tanto das empresas quanto dos órgãos pú
blicos, em decorrência de um montante acumulado, à época, de
difícil liquidação.

Foi então permitindo o parcelamento dos débitos registra
dos até dezembro de 1992, em até 96 meses para o setor privado e
em até 240 meses para as entidades públicas, com o aval do Te
souro Nacional ou a vinculação das quotas dos Fundos de Partici
pação.

E com a edição da Lei Complementar nO 77, de 13 de julho
de 1993, que limitou o comprometimento da quota do FPM de
cada Município em 9% para pagamento de débitos previdenciá
rios, e em 3% para o FGTS, pareceu terem sido criadas as condi
ções para a regularização da situação frente à Previdência Social.
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Entretanto, a experiência tem mostrado que a solução plau
sível, via parcelamento, deve ser ajustada a um penodo mais alon
gado do que os sessenta meses estabelecidos na Lei de Custeio.

Acreditamos que, como norma permanente, poderia ser ins
tituído o parcelamento em 96 meses, ou oito anos, prazo razoável
para distribuição das prestações mensais, de forma a viabilizar os
orçamentos municipais e permitir o cumprimento das referidas ob
rigações.

Para isso, estamos apresentando projeto de lei qual altera o
art. 38 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e contempla a dila
tação do prazo de parcelamento dos débitos previdenciários aqui
defendida.

Sr. Presidente, anexamos a este pronunciamento cópia do
referido projeto de lei, que encaminhamos para a devida aprecia
ção desta Casa legislativa.

Faz-se necessário que esta Casa do povo tome alguma pro
vidência em socorro, principalmente, dos pequenos Municípios.
Hoje, por conta da queda do valor das quotas do Fundo de Partici
pação dos Municípios e por falta de outras fontes de receita, as
Prefeituras estão se vendo incapacitadas de honrar compromissos
assumidos até mesmo com a Previdência Social.

É importante que esse prazo seja elastecido, para que as Ad
ministrações Públicas Municípios tenham condições de honrar
compromissos junto à Seguridade Social do País.

PROJETO A QUE SE REFERE O ORADOR:

PROJETO DE LEI N° ,DE 1995
(Do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto)

Altera o art. 38 da Lei na 8.212, de 24 de julho
de 1991, que "dispõe sobre a organização da Seguri
dade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências" •

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 38, caput, da Lei nO 8.212, de 24 de julho de

1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 38. As contribuições devidas à Seguridade
Social, incluídas ou não em notificação de débito, pode
rão, após verificadas e'confessadas, ser objeto de acordo
para pagamento parcelado em até 96 (noventa e seis)
meses, observado o disposto em regulamento.

"
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogani-se as disposições em contrário.

Justificação

A proposição em tela tem por escopo dilatar o prazo de par
celamento dos débitos para com a Seguridade Social, passando
dos atuais 60 para 96 meses.

Fulcra-se a iniciativa em experiências colhidas no interior
do meu Estado, a Paraíba, onde inúmeras Prefeituras Municipais
encontram-se em situação de real penúria, sem condições de cum
primento dos mais elementares compromissos para com a coletivi
dade, em virtude do peso que representa para suas receitas o
pagamento dos encargos previdências.

A quase totalidade dessas entidades tem como principal
fonte de receitàs a quota do Fundo de Participação dos Municí
pios. Como tem havido uma significativa queda no repasse desses
recursos, aliada ao comprometimento de parte do respectivo valor
para pagamento das obrigações previdenciárias, ficam as munici
palidades desprovidas de condições financeiras para o atendimen
to mínimo das reivindicações da população.

Tanto é reconhecida a condição adversa da grande maioria
dos entes públicos em relação à Previdência Social que em passa
do recente, pela Lei nO 8.620, de 5 de janeiro de 1993, proposta
pelo Executivo Federal, foi permitido o parcelamento em até 240
meses, embora a norma tenha se revestido, nesse aspecto, de cará
ter excepcional e transitório, pois alcançava os débitos acumulados
até dezembro de 1992.

Na conjuntura atual, a solução que vislumbramos é o au
mento do prazo de parcelamento previsto na Lei de Custeio, para ga
rantir, em caráter permanente, um maior alívio aos cofres municipais,
em vista dos encargos mensais para com a Previdência Social.

Por essas razões, conto como apoio dos ilustres Pares para
aprovação deste Projeto.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Deputado Álvaro
Gaudêncio Neto.

O SR. JOSÉ COIMBRA (BlocoIPTB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o proces
so de concessão de exploração da Rodovia Presidente Dutra é de
extrema importância para a região do Vale do Paraíba e repre
sentava a esperança de recuperação daquela importante ligação en
tre São Paulo e Rio de Janeiro.

Em nome dos seus usuários que represento no Congresso
Nacional, faço um apelo dramático às autoridades envolvidas no
processo, especialmente ao DNER e ao lRF, para que agilizem as
decisões pendentes.

Além do prejuízo econômico, centenas de vidas todos os
anos são sacrifiCadas, bem como pelo menos um milhar de pessoas
saem com lesões defmitivas dos inúmeros acidentes que ocorrem
em função do estado precário em que se encontra a rodovia.

Entendo que as decisões devam seguir um ritual, mas acre
dito que, existindo, como existe, risco iminente de vida aos usuá
rios da Via Dutra, este meu apelo deve encontrar eco entre os que
enfeixam poder para decidir.

O processo já dura dois anos. Nesse penodo ocorreram qua
se dez mil acidentes, faleceram mais de quinhentas pessoas e fica
ram gravemente feridas cerca de 3 mil. Estes números assustam,
especialmente se considerarmos que a grande maioria dos aciden
tes poderia ter sido evitada. Estudos preliminares e superficiais in
dicam que cerca de 80% dos acidentes são facilmente evitáveis,
através de medidas simples de sinalização e fiscalização e de ou
tras medidas rotineiras.

Cada dia de demora representa uma ameaça a mais ao usuá
rio da Dutra. O Governo reduziu drasticamente os investimentos
por conta do processo de licitação.

Os dois grandes pólos de desenvolvimento que se situam
nas extremidades da Via Dutra, as cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro, bem como toda a região cortada por essa importante estra
da, não podem ficar a mercê de picuinhas burocráticas. Neste sen
tido faço apelo direto ao Ministro dos Transportes, Deputado
Odacir Klein, ao Presidente do DNER, Deputado Tarcísio Delga
do, ao Presidente de Comissão Especial de Julgamento e ao Tribu
nal Regional Federal para que encontrem uma solução negociada
capaz de agilizar o Processo. Lembro que esta licitação não trata
apenas de interesses econômicos. Do seu resultado depende o sal
vamento de muitas vidas humanas, sacrificadas todos os dias com
a conivência ou pelo menos indiferença dos que têm a responsabi
lidade de zelar pelo conforto e segurança dos usuários de nossas
estradas. Esses usuários exigem uma solução urgente, que salvará
muitas vidas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDSON EZEQUIEL (pDT - RI) - Sr. Presidente,

St's e Srs. Deputados, gostaria de usar este espaço para falar aos
nobres Deputados que, envolvidos por um gigantesco esquema de
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propaganda e acreditando na sinceridade do Governo, estão c0o

perando, eventualmente sem a oportunidade e o tempo necessários
para o acesso à análise mais aprofundada das matérias, com o cri
me de lesa-pátria que está sendo implementado em ritmo acelerado,
antes que se apen:ebam. através das propostas de emenda à Constitui
ção encaminhadas pelo Executivo. Até porque minhas palaVIllS não
encontrariam qualquer eco naqueles que sabem o que estão fazendo,
porque estão fazendo e quais os interesses envolvidos.

Está ultrapassado o perlodo em que nações dominavam ou
tras com o poderio dos seus exércitos. As três modernas fOID1as de
exercitar o domínio são:

1) o poder econômico;
2) o controle da ciência e tecnologia, funcionando a energia

como elemento estratégico e fundamental para a operacionalidade
deste fator;

3) o domínio dos meios de comunicação.
Vamos examinar, no exíguo espaço de tempo de que dispo

mos, a situação do Brasil.
No primeiro campo, o econômico, o Plano Real, por diver

sos mecanismos, oferece uma aparente situação de estabilidade da
moeda e de contenção dos níveis de inflação em valores conside
rados baixos, tomando como referência os existentes em passado
recente. Entretanto, além de ser esta uma condição necessária, p0

rém não suficiente, visto que os objetivos fms devem ser a melho
ria da qualidade de vida de nosso povo, é consenso no seio do
próprio Governo que uma posição estável só pode ser obtida me
diante o ajuste fiscal. Acontece que existem sérios obstáculos para
a obtenção dessa meta, quais sejam:

Uma dívida interna de cerca de 65 bilhões de dólares, que é
rolada, em grande parte, a curto prazo, a uma taxa de juros da or
dem de 3% ao mês e que registra como amparo uma reserva que já
foi de 42 bilhões de dólares no início do Plano Real e hoje está na
faixa de 28 a 30 bilhões de dólares, com uma rentabilidade no sis
tema interbancário internacional da ordem de 3% ao ano; os dis
pêndios necessários para fazer face aos compromissos inerentes à
dívida externa e a nossos consecutivos déficits comerciais e cam
biais. Thdo isso associado ou alimentado por uma política de so
brevalorlzação artificial do real em relação ao dólar e uma taxa de
juros reais astronômica, que, a pretexto de restringir o consumo,
inibe o investimento em atividades produtivas, incentiva a especu
lação fmanceira e não consegue alavancar a poupança interna, pri
meiro, porque o povo não possui renda sequer para atender às suas
necessidades prioritárias e, em segundo lugar, em função de nossa
cultura inflacionária.

Nesse cenário, o Governo não ataca questões prioritárias e
emergenciais, como:

a) negociação da dívida interna em níveis aceitáveis e a lon
go prazo, mas autêntico pacto social com os setores que precisam
dar sua contribuição, se é que realmente desejam o sucesso do
plano;

b) prioridade para as reformas tributária e fiscal;
c) ajuste realista da política cambial e de juros reais;
d) combate à sonegação (para cada real coletado, no míni

mo um é sonegado), desvios (um exemplo atual é a utilização para
fmalidades indevidas do Fundo Social de Emergência), irregulari
dades (entre outras, agridem a população as praticadas na área da
Previdência Social) e desperdícios, como, por exemplo, a denúncia
lamentavelmente comprovada de toneladas de alimentos sendo de
teriorados em detrimento do consumo da população.

O Governo prefere optar por uma política que contempla a
entrega do patrimônio e da soberania do povo brasileiro, o arrocho
salarial, medidas inócuas de restrição ao consumo e a retirada de
direitos constitucionais dos aposentados e pensionistas.

Quanto ao segundo item, ciência, energia e teenologia vêm
sendo destruídas através da ausência de incentivo à pesquisa e ao
desenvolvimento e, de forma mais agressiva, com uma política de
privatizações desastrosa.

E não me venham dizer que o objetivo é retirar dos ombros
do Estado o peso de empresas de áreas não essenciais elou defici
tárias. O Ministro Serra declarou ao Jornal do Brasil, edição de
20 de maio de 1995, que a prioridade é vender empresas lucrati
vas, explicitando a máxima do entreguismo que vem sendo prati
cada no País, ou seja, de socorrer e até estatizar empresas privadas
em dificuldades financeiras e privatizar as estatais lucrativas ou
estratégicas. Mais ainda, em depoimento na Comissão de Minas e
Energia, o Presidente do BNDES, Dr. Edmar Bacha, ao ser ques
tionado sobre o crime de privatizar a Vale do Rio Doce, afrrmou
que o objetivo é privatizar todas as estatais, estando apenas a sal
vo, por enquanto, aquelas que estão protegidas com o manto do
monopólio. Também não argumentem que o objetivo é obter re
cursos para aplicar naquelas áreas prioritárias para o povo, como
saúde, educação, segurança, saneamento básico, habitação etc. Pri
meiro, porque o Ministro José Serra, em matéria supramencionada
do Jornal do Brasil, revela claramente que os recursos eventual
mente obtidos serão usados para pagamento das dívidas. Segundo,
porque de um total de 8,6 bilhões de reais de patrimônio já vendi
do, apenas 1,3 bilhão de reais entrou nos cofres públicos. Todo o
resto veio em moedas podres, tendo ainda o Governo de desem
bolsar 2,9 bilhões de reais como saneamento fmanceiro. Na verda
de, gostaria que alguém me ofertasse dados de obras na área social
com recursos provenientes da venda já efetuada de empresas das
áreas petroquímica, de fertilizantes ou siderúrgica.

Ainda no que concerne ao domínio de ciência, energia e
tecnologia, gostaria de conclamar os nobres Deputados para uma
reflexão sobre os reais objetivos das emendas relativas aos mono
p6lios de telecomunicações e do petróleo. Em primeiro lugar, por
que nos demais temas a esperança que nos resta é a de uma ação
saneadora por parte do Senado, estabelecendo um mínimo de sal
vaguarda aos interesses nacionais. Em segundo lugar, porque são
campos fundamentais, não só no aspecto econômico, em face do
volume de recursos envolvidos, mas por serem vitais para a sobe
rania da Nação.

Se flexibilizar fosse sinônimo de fazer parcerias para atrair
tecnologia e capital produtivo, alavancar nosso desenvolvimento e
gerar empregos, ninguém estaria contra. Lamentavelmente, o pro
cesso é de entrega e submissão. Para atingir esses objetivos, está
valendo todo o tipo de expediente, manipular dados, usar índices
inconsistentes, pois não podemos comparar situações desiguais
com os mesmos parâmetros, usar a máquina do Governo para pre
miar ou punir, enfatizar argumentos de fachada em detrimento dos
reais. Enfim, chegam ao cúmulo de usar as festas de São João
como argumento para acelerar as votações. Isso tudo às claras, o
que nos dá o direito de temer a possibilidade de ações ainda mais
nefastas nos bastidores.

Como é impossível no espaço permitido neste pronuncia
mento listar e explanar o enOID1e conjunto de argumentos de defe
sa de nossas posições, e por estar convencido de que os meios de
comunicação, terceiro e fundaillt:ntal elo para o exercício do po
der, salvo honrosas exceções, está irremediavelmente comprometi
do com o processo, resta-nos apelar para os nobres Parlamentares no
sentido de que procurem se infqmar, para ofertar seu voto de maneira
sensata, soberana e consciente. Aqueles que ainda não estão suficien
temente infcnnadoo, pnticulannente sobre o mooop6lio estatal do petró
leo, peço que leiam o livreto ''AFPET (Associação dos Engenheiros da
Petrobrás) Análise do Parecer da Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 6", não contribuindo involuntariamente com uma ação irre-
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versivelmente nefasta ao futuro de nossas crianças, de nossos jo
vens e de nosso País.

Muito obrigado pela atenção de todos.
O SR. JOÁO NATAL (pMDB - GO. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é com emoção que
volto a me servir deste microfone, ao qual aportei pela primeira
vez nos idos da Constituinte, quando o povo de Goiás mandou
me, em meu primeiro mandato, representá-lo na Casa. E o faço
agora pela terceira vez, graças a Deus, com limitação, mas preocu
pado em me desencumbir da outorga que o povo me concedeu.

Não posso deixar de me lembrar dos idos de 1964, quando
o País, sob o tacão a ditadura, começava a luta incessante para ob
viamente restabelecer, o mais cedo possível, a democracia em sua
plenitude. E Goiás não foi exceção a essa regra. Lá o PMDB teve
privilégio de, nas primeiras eleições diretas feridas, ascender à
condição de partido majoritário, ganhando todas as eleições para o
Governo do Estado até agora, e a maioria das Câmaras Munici
pais, das Prefeituras Municipais, da Assembléia Legislativa e da
bancada nesta Casa e no Senado.

Registro este fato, Sr. Presidente, para dizer que, há quinze
dias, realmente com muita satisfação, constatei, mais uma vez que
meu partido e meus companheiros não decepcionaram a população
goiana. O Governador goiano, Maguito Vilela, que foi outrora
Constituinte, membro integrante deste Parlamento, desencadeou
um programa de solidariedade para com os menos favorecidos que
é sem sombra de dúvidas invejável, exemplar, na esteira dos com
promissos da bandeira que hasteou buscando ocupar o Palácio das
Esmeraldas. Teve destaque a preocupação com questões de ordem
social, sobretudo aquelas que ferem mortalmente os menos favore
cidos. E foi desincumbindo-se desse compromisso que Maguito
Vilela permitiu, através da lei, de atos concretos, que a população
carente do Estado de Goiás - cerca de 700 mil pessoas - fosse be
neficiada com o recebimento de uma cesta básica composta de
nove itens, atendendo, sem sombra de dúvida, esse grande contin
gente de menos favorecidos. Permitiu também que aqueles que re
cebem aproximadamente um salário mínimo e habitam nosso
Estado há mais de dois anos fossem beneficiados quanto ao consu
mo de água tratada e à eletrificação rural.

Neste sentido, voltarei oportunamente à tribuna para conci
tar os companheiros a estimularem os governantes dos seus Esta
dos a abraçar essa luta, a flDl de buscarmos, de forma concreta,
minorar o sofrimento daqueles que não são favorecidos pela sorte.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Pf - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna, nesta oportunidade, a flDl de deixar
registrados meu protesto e minha indignação contra o tratamento
desumano que o Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso vem
dando à agricultura brasileira.

Quero também manifestar publicamente minha solidarieda
de e meu apoio à manifestação organizada por várias entidades li
gadas ao setor agtÍcola e agrário que estão aqui em Brasília
buscando de todas as formas, em audiências, reuniões e contatos
nos Ministérios e órgãos govemamentais, uma solução para a gra
ve crise em que se encontram os agricultores, em função dos juros
abusivos cobrados pelas entidades bancárias, sendo que os preços
mínimos estabelecidos pelo Governo não estão sendo observados,
os agricultores estão comercializando sua safra por preços muito
abaixo do valor devido.

A falta de sensibilidade do Presidente FHC obriga uma vez
mais os produtores rurais a deixar propriedades, trabalho diário e
família e deslocar-se até a Capital do Brasil, a fim de chamar a
atenção para a realidade enfrentada.

A política agrícola adotada no Brasil exclui os pequenos

produtores rurais, principalmente, do processo de desenvolvimen
to e está levando o País a uma situação alarmante e até desastrosa.
Se não, vejamos.

Em que pese estar classificado o Brasil como a nona econo
mia mais desenvolvida do mundo. o povo brasileiro fica classifica
do no 76° lugar em condições de vida, alfabetização, saneamento
básico e moradia.

Devido aos conflitos agrários. a cada semana que passa um
trabalhador rural é assassinado, sendo que somente no ano de
1994 cerca de 237.s01 pessoas foram envolvidas em conflitos de
terra.

O crédito rural, que em 1980 era de aproximadamente 24
bilhões de dólares, hoje é de menos de 5 bilhões de dólares.

Hoje, cerca de 46% das terras estão concentradas nas mãos
de apenas 1% dos proprietários rurais.

Mais de 4,4 milhões de crianças, entre 10 e 17 anos de ida
de, trabalham mais de quarenta horas semanais na zona rural, e
desse total aproximadamente 57,8% nada recebem como remune
ração pelo trabalho desempenhado.

Ora, somos sabedores de que os pequenos produtores rurais
são responsáveis pela maior parte dos alimentos produzidos no
Brasil, mas não recebem nenhum tipo de incentivo que pudesse
amenizar a situação ou aumentar a produção. Em vista disso, ocor
rem as migrações do campo para a cidade, o que vem agravar e
aumentar os bolsões de miséria hoje existentes nos grandes cen
tros, localizados nos arredores das cidades.

Em razão disso é que os agricultores e outros setores liga
dos à área rural vêm a Brasília, vêm reivindicar. para não terem
que ver familiares seus marginalizados em futuro breve.

Apresento, a seguir, breve síntese das propostas e reivindi
cações dos agricultores:

a) Ampliação e melhoria do Provape (Programa de Valori
zação da Pequena Propriedade), garantindo recursos no valor de
1,5 bilhão de reais para custeio e investimento;

b) Juros de 4% ao ano, sem correção monetária, para os
créditos liberados via Provape;

c) Adoção do sistema de equivalência-produto plena dos
preços recebidos pelos agricultores no mercado com relação aos
financiamentos;

d) Garantia de recursos para a compra da safra por parte do
Governo;

e) Renegociação das dívidas em condições e prazos adequa-
dos para o pagamento;. .

f) Manutenção dos direitos previdenciários dos trabalhado
res rurais já garantidos na Constituição Federal, especialmente a
aposentadoria por idade aos 60 anos para o homem e 55 para a
mulher, bem como a manutenção do salário-maternidade;

g) Concessão dos benefícios previdenciários que se encon
tram represados nas agências do INSS;

h) Manter o conceito de seguridade social previsto na Cons
tituição, que garante o princípio de universalidade e igualdade de
atendimento entre as populações rurais e urbanas, além da irreduti
bilidade dos benefícios já em andamento;

i) Punição rigorosa aos fraudadores da Previdência Social,
bem como a agilização das ações em que prevêem a devolução de
recursos desviados, além do cumprimento da lei que impede que
os devedores tenham acesso aos fmanciamentos de recursos públi
cos.

Sr. Presidente, esse é o resumo das reivindicações propos
tas, as quais considero justas e de extrema relevância para o setor.

Anexo cópia da íntegra das solicitações formuladas, a qual
solicito seja incluída como parte de meu pronunciamento.

Por flDl, solicito aos Srs. Deputados e às Sr's Deputadas que
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manifestem publicamente apoio a estas propostas oriundas dos
agricultores, as quais entendo como justas, pois desta forma esta
remos colaborando no sentido de amenizar esta violenta crise que
atravessa este setor tão importante para o desenvolvimento nacio
nal

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR

GRITO DA lERRA BRASIL
Por um país sem fome, sem violência e com trabalho
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INTRODUÇÃO

O modelo de desenvolvimento rural brasileiro é excludente
para a maior parcela da população do campo, que são os trabalha
dores rurais representados em toda a sua diversidade: pequenos
agricultores, parceiros, meeiros, arrendatários, assalariados, extra
tivistas, sem terra, pescadores, povos indigenas, etc.

Prova disto, é a absurda concentração fundiária existente,
síio 4,8 milhões de estabelecimentos rurais com menos de 50 hec
tares (82,5% do total), ocupando uma área equivalente a 13,2% da
área atricultável do país. Por outro lado, são 50 mil estabelecimen
tos com mais de 1.000ha (086% do total) que ocupam a área equi
valente a 43,8% do total.

Conseqüência desta injusta distribuição fundiária são os
alarmantes índices de violência e impunidade contra os trabalha
dores rurais brasileiros. Segundo dados da Comissão Pastoral da
Terra (CPT), em 1994, ocorreram 485 conflitos no campo, envol
vendo mais de 300 mil pessoas e 47 assassinatos.

Dos 36 milhões de habitantes da área rural, 73% têm renda
inferior a um salário mínimo, o que coloca o Brasil na sexta pior
distribuição de renda do mundo. Segundo dados do IBGE, em
1990, a população economicamente ativa no campo somava mais
de 16 milhões de pessoas, das quais 32,3% recebiam até um salá
rio mínimo e 24,3% não tinham qualquer rendimento. Dos 5,2 mi
lhões de assalariados rurais, somente 22,9% têm carteira assinada.

A política do Governo Fernando Henrique Cardoso tem
mantido a mesma lógica de exclusão destes segmentos sociais do
desenvolvimento rural brasileiro. As reformas constitucionais pro
postas pelo atual Governo são contrárias aos interesses dos povos
do campo, principalmente na perda dos direitos dos trabalhadores
rurais na questão previdenciária e a quebra dos monopólios da
economia brasileira. Além disto não prioriza os pontos essenciais
como as reformas tributária e fIscal, necessárias para o início do

processo de distribuição de renda.
Da mesma forma, o atual Governo não prioriza os trabalha

dores rurais em suas políticas públicas para o campo. O interlocu
tor do Governo Federal para a questão agricola tem sido a
''bancada ruralista" que representa os interesses da minoria privile
giada na agricultura brasileira. Na questão da reforma agrária, o
Governo indica que sequer cumprirá suas limitadas metas.

Esta situação não pode continuar. As Entidades Repre
sentativas dos Trabalhadores Rurais Brasileiros: CONTAG - Con
federação Nacional dos Trabalhadores Rurais na Agricultura;
CUT - Central Única dos Trabalhadores; MST - Movimento dos
Sem Terra; MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens;
CNS - Conselho Nacional de Seringueiros; MONAPE - Movi
mento Nacional dos Pescadores; CAPOIB - Articulação dos Po
vos Indígenas e Organização de Mulheres Trabalhadoras Rurais 
organizam o Grito da Terra Brasil 1995, a se realizar no período
de 5 a 16 de junho, e que mobilizará milhares de trabalhadores ru
rais no Brasil.

A sociedade brasileira e os Poderes Públicos OfIciais Fede
rais, Estaduais e Municipais necessitam compreender que a forma
mais efIciente para inverter o quadro social de fome, violência,
analfabetismo e outros é priorizar a atuação das Políticas Públicas
para o campo na democratização do acesso à terra; a Polftica Agri
cola Diferenciada para a Agricultura Familiar. A garantia dos di
reitos previdenciários dos trabalhadores rurais; os direitos
trabalhistas e a demarcação das terras indígenas, entre outros.

Neste sentido, estamos apresentando à sociedade brasileira,
Governos Federal e Estaduais e ao Congresso Nacional, nossa
Pauta de Reivindicações, que apresenta propostas concretas para a
solução dos problemas do campo. Esperamos a imediata abertura
do processo de negociação.

Brasília, 24 de maio de 1995.

REFORMA AGRÁRIA

I. Terras para Reforma Agrária:
1. Assentamento imediato de todas as famílias acampadas.
2. Desapropriação imediata de todas as áreas de conflito e

daquelas ocupadas por trabalhadores mrais.
3. Priorização, pelo Incra, de vistorias prévias para fIns de

elaboração de processos de desapropriação, nas seguintes áreas:
3.1. de pecuária extensiva;
3.2. próximas ao mercado;
33. de grandes empresas não agricolas, como VARIG, ma

deireiras, bancos, etc.;
3.4. na zona canavieira do Nordeste.
4. Imediata arrecadação para fins de reforma agrária das ter-

ras públicas:
4.1. devolutas federais, estaduais e municipais;
4.2. em áreas de litígio;
43. griladas;
4.4. situadas nas margens de rios, lagos, açudes, etc.;
45. cedidas a empresas e que ainda não foram utilizadas;
4.6. apropriadas por empresas públicas, fundações, órgãos

públicos, etc.
4.7. imissão imediata na posse das áreas decretadas de inte

resse social para fms de reforma agrária.
5. Aplicação imediata da Lei nO...., com a instauração e agi

lização dos processos de expropriação da área total das proprieda
des envolvidas no cultivo, benefIciamento ou comércio de plantas
psicotrópicas.

6. Execução imediata da dívida dos grandes devedores ina
dimplentes do crédito rural, viabilizando a discussão sobre a utili
zação das terras na execução do Programa de Reforma Agrária, com a
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participação das entidades representativas dos trabalhadores rumis.
. 7. Assegurar a aplicação imediata do artigo 68 das Disposi

ções Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
com a demarcação e titulação defmitiva das terras aos remanes
centes das comunidades dos Quilombos.

fi Assentamentos:
1. Garantir recursos para instalação imediata de infra-es

trutura e serviços básicos nos assentamentos, com a participa
ção dos Governos federal, estadual e municipal e dos
trabalhadores diretamente interessados e suas entidades repre
sentativas.

2. Atendimento de emergência a todas as famílias acampa
das (alimentação, atendimento médico, etc.).

m-Procera:
1. Liberação, ainda neste ano, de R$250 milhões.
2. DeslxIrocratização dos mecanismos para liberação dos

recursos.
3. Viabilizar o acesso aos recursos para os assentamentos

provisórios.
4. Aumento para R$lO.000,oo (dez mil reais) dos limites de

recursos hoje estimados para crédito, por família assentada.
5. Aumento de 10% para 20% (vinte por cento) da parcela

de recursos dos Fundos Constitucionais destinada ao Procera.

IV - Recursos para Reforma Agrária:
1. Garantir recursos no orçamento da União para a Reforma

Agrári~ I

2. Programa especial de crédito, subsidiado através do Ban
co do Brasil para atender agroindústrias, cooperativas e programas
de irrigação nos assentamentos.

3. Liberação de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao
Trabalhador) através da Caixa Econômica Federal para construção
de habitação nos assentamentos.

V. Seguro Agrícola:
1. Garantir seguro agrlcola, através de convênio entre o

Banco do Brasil, BNB, BASA e COSESP para todos os projetos
fmanciados através do Procera e Fundos Constitucionais.

VL Congresso Nacional:
1.· Instalação de comissão mista no Congresso Nacional

para revisão imediata das doações e concessões de uso de terras
páblicas feitas entre 1962 e 1995.

vn. Poder Judiciário:
1. Suspensão imediata de todos os despejos nas ações judi

ciais envolvendo áreas ocupadas por trabalhadores.
2. Assegurar junto ao Poder Judiciário que este apresente

proposta de mecanismos legais que restrinjam o uso de Medidas
liminares contra os trabalhadores nas ações judiciais decorrentes
de conflitos fundiários que visem o assentamento de trabalhado
res.

Vm.Incra:
1. Vincular o Incra diretamente à presidência da Repáblica,

dotando-o de recursos e condições suficientes para executar suas
atrilxIições.

2. Criação de conselho paritário, a nível do Inera nacional e
das superintendências, composto por representantes de trabalhado
res e do Estado, para fonnulação, acompanhamento, fiscalização e
execução das ações de reforma agrária.

IX. Reservas Extrativistas:
1. Reedição dos decretos de desapropriação que prescreve

ram a respeito da criação de reservas extrativistas, especialmente
na região norte do País.

POLÍrICA AGRÍCOLA
1.Provape:

1. Ampliação e melhoria do Provape, nos termos seguintes:
1.1. inclusão dos pescadores artesanais, pequenos garimpei

ros, e extrativistas no páblico beneficiário do Provape. Adoção da
classificação proposta em anexo.

1.2. acesso ao crédito de custeio para os assentados da re
forma agrária, mesmo que tenham recebido crédito do Procera.
Não acesso a pequenos agricultores que forem beneficiários de re
cursos dos fundos constitucionais durante o mesmo período de vi
gência do contrato.

13 o crédito de custeio do Provape fmanciará culturas ali
mentares e algodão.

1.4 destinação de 40% dos recursos totais do Provape para
crédito de investimento.

1.5 concessão de crédito aos agricultores em regime de eco
nomia familiar, de forma global para unidade produtiva, de modo
a permitir o planejamento integrado da propriedade.

1.6 a solicitação dos recursos pode ser de forma individual
ou em grupo, apresentada pelos proponentes ou por intermédio de
suas associações, cooperativas ou sindicatos de trabalhadores ru
rais. Deve-se buscar atender preferencialmente pequenos agricul
tores organizados em associações e cooperativas que se
enquadrem na classificação proposta.

1.7 associação e cooperativas que sejam compostas exclusi
vamente por pequenos agricultores poderão ser beneficiárias de re
cursos para repasse, bem como para aplicação coletiva. As
associações e cooperativas que não sejam compostas exclusiva
mente por pequenos agricultores, mas que possuam no mínimo
60% do quadro associativo enquadrado nesta classificação, pode
rão atuar apenas como repassadores do crédito, tendo como bene
ficiário fmal somente os pequenos agricultores.

1.8 limites de Financiamento:
1.8.1 custeio: 100% (cem por cento) do valor básico de cus

teio (VBC), com uma área máxima fmanciável de 20 hectares;
1.8.2 investimento: limite de R$5.000,OO (cinco mil reais)

por produtor, sendo limitado o valor de R$50.000,00 (cinqüenta
mil reais) para crédito coletivo, obedecendo aos R$ 5.000,00 por
produtor,

1.83. fontes e Volume de Recursos: R$I,5 bilhão (Um bi
lhão e quinhentos milhões de reais), sendo:

- R$950 milhões do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador)
- R$550 milhões da exigibilidade bancária e Tesouro Na-

cional.

1.9. A equalização das Taxas de Juros dos recursos prove
nientes do FAT (R$950 milhões), ao custo da TJLP, serão garanti
dos pelo Tesouro Nacional.

1.10. Formação de estoques estratégicos: a quantidade de
produto resultante da equivalência prevista pelo sistema de equi
valência do contrato de crédito, poderá ser, a critério do produtor,
adquirida pelo governo federal por preço especial de aquisição do
produto para formação de estoque estratégico, o qual será compos
to do preço mínimo, acrescido de 30% (trinta por cento).

1. 11. Ampla divulgação do Programa para os pequenos
agricultores, pelos órgãos oficiais federais, estaduais e municipais,
incluindo os bancos oficiais federais e estaduais. Os agentes fman
ceiros deverão informar aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais a
data e o volume total de recursos do crédito rural disponíveis aos
agricultores em regime de economia familiar, além do montante
contratado e hoje liberado para cada produtor,

1.12. Criação de comissões pennanentes estaduais e federal
para monitoramento, avaliação de desempenho e formulação de al
terações necessárias ao Provape, compostas paritariamente por
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representantes das entidades organizadoras do Grito da Terra Bra
sil e dos Governos estaduais e federal;

2. Deverão ser mantidos, confOlme consta do Provape ori
ginal, as mesmas taxas de juros, assistência técnica gratuita e a
desnecessidade de adesão ao Proagro.

3. Os demais créditos destinados aos mini e pequenos pro
dutores deverão adotar a opção pela equivalência em produto, com
referência no índice de preços recebidos (IPR), confotme emenda
substitutiva global ao Projeto de Lei nO 192/95, da Câmara dos De
putados, em anexo, e a aplicação de juros de 4% ao ano.

3.1. Neste caso, a classificação de pequeno produtor a ser
adotada será a mesma proposta para o Provape.

IL Prorrogação do Financiamento da Safra Agricola 94195
1. Prorrogação dos prazos de vencimentos dos contratos de

custeio, regidos pelo SNCR, dos mini e pequenos agricultores
(conforme classificação do SNCR) por 90 dias. Neste prazo serão
renegociados estes mesmos contratos.

2. Renegociação do pagamento do custeio nas seguintes
condições:

2. 1. Pagamento em equivalência-produto (preço mínimo)
pela Aquisição do Governo Federal (AGF) de 50% restantes do
saldo devedor, corrigidos pela equivalência produto (preço míni
mo), em prazo de três anos. O pagamento se dará com a garantia
da opção, pelos minis e pequenos agricultores, da Aquisição do
Governo Federal (AGF).

m. Dívidas Rurais
1. Finame Rural:
1.1 Que as dívidas dos pequenos e mini agricultores, assim

classificados pelo SCR, em relação aos investimentos através do
Finame, sejam renegociadas nas seguintes bases:

1.1.1. Redefmição do saldo devedor com o abatimento do
valor referente à indexação da Taxa Referencial (fR), sendo reali
zado o pagamento do principal da dívida mais os juros reais, em
prazos compatíveis com as possibilidades de pagamento.

1.1.2. A equalização do abatimento da 1R da dívida dos pe
quenos agricuhcres no Finame Rural será realizada por recursos do
Tesouro Nacional que deverão estar previstos na Lei Orçamentária.

2. Dívidas referentes ao SNCR:
2.1. Recálculo dos saldos devedores dos contratos de fman

ciamento rurais, dos pequenos e mini agricultores, conforme as
classificações adotadas pelo SNCR, na data de origem do contrato,
quitados ou não, quaisquer que tenham sido as suas fontes, sobre
os quais incidiram.

2.1.1 Os efeitos legais e atos normativos do governo federal
editados a partir de 15 de março de 1990, que resultaram no dese
quilíbrio entre o nível da correção monetária conferida aos saldos
dos contratos e a variação estipulada aos preços mínimos dos pro
dutos agrícolas (excetuando-se os contratos realizados da Fonte do
Tesouro Nacional que não possuíram tal desequilíbrio).

2.2. A capitalização mensal da taxa de juros, a partir da 'data
estipulada no item anterior.

23. A aplicação plena ou parcial da Taxa Referencial (TR),
a partir de 27 de maio de 1994, até a data da publicação do art. 16,
parágrafo 2° da Lei n° 8.880/94.

3. A partir do recálculo, os saldos dos pequenos agricultores
serão corrigidos pela equivalência produto e receberão o seguinte
tratamento: ' •

3.1. 'Sob os efeitos do desnivelamento entre a correção mo
netária aos saldos dos contratos e a variação estipulada aos preços
mínimos dos produtos agrícolas, constantes dos itens a. e c., os va
lores respectivos serão devolvidos a seus titulares em moeda corrente
nacional, pelo PoderExecutivo, no prazo máximo de sessenta dias.

3.2. No caso das parcelas dos saldos dos contratos nos quais
incidiram a capitalização mensal da taxa de juros, a partir de 15 de
março de 1990, os valores correspondentes serão devolvidos a
seus titulares, em moeda corrente nacional, pelas instituições fi
nanceiras em prazo máximo de 90 dias. Utilizando-se para tal, da
aprovação da Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nO
257/95 da Câmara dos Deputados.

33. Os pequenos e mini agricultores toiíllidores de crédito
que liquidaram total ou parcialmente seus débitos, serão ressarci
dos dos valores pagos, corrigidos monetariamente, com recursos
dos Tesouro Nacional, no prazo máximo de 90 dias.

3.4. No caso dos mini e pequenos agricultores, cujos im6
veis rurais foram objeto de execução de penhora, por inadimplên
cia, o volume dos recursos deverá ser ressarcido, no prazo de até
60 dias, em valores, no mínimo suficientes para aquisição de im6
vel rural, por esses produtores, com área e condições equivalentes
ao imóvel original.

IV. Políticas de Comercialização
1. Garantia de Recursos, por parte do Governo Federal,

para AGF e EGF-COV, para a compra dos produtos da cesta bási
ca, produzidos por todos os mini e pequenos agricultores, protegi
dos pela PGPM, tenham sido eles fmanciados ou não. Incluindo
Recursos Emergenciais para a compra da safra 94195.

V. Políticas de Importação
1. Revisão imediata das alíquotas de importação dos produ

tos agrícolas que afetam diretamente os agricultores familiares, es
tabelecendo alíquotas adequadas para os produtos que sofrem
concorrência de produtos importados.

2. Restabelecimento da alíquota de importação do óleo ve
getal no valor de 10% (como era até o final de 1994), para prote
ger a produção nacional de óleo de babaçu.

VI. Políticas de Fomento aos Extrativistas e Pescadores Arte
sanais

1. Fomento (subsídios) à produção do óleo de babaçu reali
zada por pequenos agricultores elou extratavistas.

2. Fomento aos pescadores artesanais e suas entidades asso
ciativas para aquisição de apetrechos e equipamentos, tais como:
embarcações, fios de nylon, caixas isotérmicas, redes, bóias,
chumbos, etc.) de fabricação nacional.

VIL Pag Nordeste
1. Efetiva participação dos trabalhadores rurais, através de

suas entidades representativas (sindicatos, associações, cooperati
vas) nas defmições de um Programa de Apoio aos Pequenos Pro
dutores do Semi-árido Nordestino, resgatando as propostas
defmidas pelo conjunto da sociedade civil em conjunto com a Su
dene, em maio de 1993, conhecidas como "Ações permanentes
para o desenvolvimento do Nordeste semi-árido brasileiro" (pag
Nordeste). Esse programa deverá promover um processo perma
nente e auto-sustentado de desenvolvimento no meio rural
nordestino, que permita melhorar as condições de vida dos traba
lhadores rurais, convivendo com a seca e minimizando a necessi
dade de ações emergenciais, como ocorre hoje.

ANEXO DA PROPOSTA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

Definição do Produtor em Regime de Economia
Familiar e Beneficiários de uma Política

Agricola Diferenciada

L Defmição do Produtor em Regime de Economia Familiar:
1.''É considerado produtor em regime de economia familiar,

no meio rural, para efeito de política agrícola e demais instrumen
tos de apoio ao desenvolvimento rural, os produtores que expIo-
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ram parcela de terra na condição de: proprietário, posseiro, arren
datário, parceiro, ocupante, pescador artesanal, extrativista, agre
gado, pequeno garimpeiro e comodatário, que atendam,
simultaneamente, aos seguintes requisitos:

1.1. utilização do trabafuo direto e pessoal do produtor e sua
famllia, sem concurso do emprego pennanente, sendo permitido o
recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da
atividade agrlcola exigir;

1.2. que não detenha, a qualquer título, área superior a qua
tro módulos fiscais, quantificados na legislação em vigor;

13. que no mínimo 80% da renda familiar do produtor seja
originária da exploração agropecuária eIou extrativa;

1.4. que o produtor resida na propriedade ou em aglomera
do roral ou urbano próximo;

Obs.:
1. No caso de pequeno produtor cuja propriedade não atin

gir a um módulo fiscal, a exigência de renda originária da explora
ção será de 40%, no mínimo.

2. Q acesso aos benefícios e prerrogativas concedidas ao
pequeno produtor roral será feito mediante o reconhecimento deste
pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referendado, nos municí
pios, em que houver, pelo Conselho Municipal de Agricultura."

fi - BenefICiários
1. ''Produtores que se enquadram na classificação de produ

tores em regime de economia familiar.
2. Condomínios, Associações, Cooperativas e outras orga

nizações cujo quadro social seja composto exclusivamente por
agricultores que trabalham em regime de economia familiar.

3. Associações e Cooperativas, cujo quadro social não seja
exclusivo de pequenos agricultores, mas que conte no mínimo
com 60% destes, sendo o repasse de recursos exclusivo aos peque
nos agricultores associados."

RELAçõES DE lRABALHO

I. Direitos Constitucionais, Legislação Trabalhista e Acordos
Coletivos:

1. A partir da Instrução Normativa Jntersecretarial n° 1, de
24-3-94, o MTB deve:

1.2. garantir recursos humanos e materiais para a execução
imediata da referida instmção;

13. exigência de relação nominal dos trabalhadores e traba
lhadoras em deslocamento, da indicação do responsável pelo des
locamento, do contratante fmal dos serviços, do município,
localidade e do empreendimento que será realizado, para ser apre
sentado à Polícia Rodoviária Federal e Sindicato de Trabalhadores
correspondente.

2. Modificações na regulamentação da fiscalização das rela
ções de trabalho na área roral no sentido de:

2.1. ampliar o seu alcance, atingindo também o cumprimen
to das convenções, acordos e dissídios coletivos;

2.2. acionar também o Instituto Nacional de Pesos e Medi
das para fiscalizar as medições e quantificações das tarefas;

23. realizar fiscalização integrada da Receita Federal, Pre
videnciária e Trabafuista;

2A. criar, no âmbito do Ministério do Trabalho, mecanis
mos e instrumentos de divulgação da realidade das relações de tra
balho no campo, com a fmalidade de gerar uma opinião pública
desfavorável aos descumprimentos existentes;

25. a fiscalização deve modificar a atual situação do traba
llio da mulher que apresenta muitas irregularidades: salários infe
riores, exigências de atestados de esterilidade, assédio sexual
condições de trabalho inadequados entre outras. Em especial, deve

garantir a aplicação da Lei nO 9.029 de 13-4-95, que trata da discri
minação das trabalhadoras rurais;

2.6. creches: fiscalização rigorosa sobre o cumprimento do
art. 389 da CLT, inclusive com a intervenção do Mtb no sentido
de viabilizar os convênios estipulados no parágrafo 2° do mesmo
artigo.

3. Ampliação das medidas coercitivas aos empregadores
que descumprem a legislação trabalhista e os direitos constitucio
nais individuais e coletivos nas relações de trabalho. Nesse sentido
incorporar as medidas já existentes outras tais como exclusão do
acesso aos recursos públicos, aumento do valor das multas, rigor e
agilidade na execução das penalidades.

3.1. aprovação de uma lei que exija dos empregadores a
apresentação de negativa de débitos trabalhistas para ter acesso
aos recursos públicos;

3.2. o movimento sindical deve ter acesso aos comprovan
tes do pagamento das multas aplicadas às fazendas autuadas nas
fiscalizações.

4. Garantia do transporte seguro;
4.1. mudança da legislação federal sobre transporte de pas

sageiros, adequando-a para que o transporte de trabalhadores e tra
balhadoras s6 possa efetivar-se em ônibus e que estes ofereçam
condições básicas de segurança e conforto.

5. Trabalho da criança e do adolescente:
5.1. intensificação e priorização da ação dos órgãos federais

no sentido de coibir e punir a utilização do trabalho da criança e
do adolescente até 14 anos;

5.2. garantir as condições de jornada, salário, segurança e
salubridade determinados pela legislação trabalhista e pelo Estatu
to da Criança e do Adolescente para trabalhadores e trabalhadoras
menores entre 14 e 18 anos, regulamentando os direitos destes.

6. Habitação Popular na área mral:
6.1. liberação de recursos do FGTS através da CEF para ha

bitação popular na área rural, na forma de mutirões. Sendo priori
tárias para execução do programa áreas de grande concentração de
mão-de-obra empregada mral, excetuando-se neste caso projetos
de vilas rurais com a infra-estrutura necessária.

IL Salário e Renda
1. Aumento gradativo do valor do salário mínimo para que

este cumpra com o determinado no art. 70, IV da Constituição Fe
deral.

2. Aprovação do Programa de Renda Mínima apresentado
pelo Senador Eduardo Suplicy.

2.1. este programa deverá atender, com especial atenção,
aos trabalhadores temporários, garantindo-lhes renda nos penados
de entressafra.

ID. Educação, Formação e Qualificação Profissional:
1. Implantação imediata de um programa de educação bási

ca e profissional e de alfabetização de adultos para os trabalhado
res e trabalhadoras mrais, atendendo as necessidades imediatas de
cidadania e a qualificação profissional para reintegração ao merca
do de trabalho através:

1.1. do incentivo e criação de escolas agIÍcolas com a parti
cipação das entidades sindicais nas definições pedag6gicas e me-
todol6gicas; .

1.2. da elaboração de cunículos para escolas de ensino bási
co e fundamental nas áreas mrais, adequando-os às caractensticas,
necessidades e interesses das comunidades mrais de cada região
com ênfase nos seguintes pontos: economia rural, associativismo e
cooperativismo, sindicalismo, práticas agIÍcolas e sanitárias, de
senvolvimento sustentável;

13. desenvolvimento de programas de capacitação e fOlma-
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ção docente, para que possam estar adequados ao novo modelo
educacional;

1. 4. da alteração na lei que regulamenta o Senar objetivando:
1.4.1. a qualificação dos recursos como ''públicos'';
1.4.2. a participação paritária das entidades representativas

dos trabalhadores rurais, empregadores e o Estado no Conselho e
na Administração do Serrar;

1.4.3. a democratização na elaboração, gestão e implemen
tação dos programas do Senar, com controle e fIscalização da apli
cação dos recursos por parte da sociedade.

IV. Seguro.Desemprego
1. Cumprimento do art. 239, parágrafo 4° da CLT, que de

tennina o pagamento, do empregador ao empregado, de um adi
cional referente ao índice de rotatividade da mão-de-obra.

V. Recursos do PAS:
1. Desprivatização dos recursos do PAS do setor sucroal

cooleiro (Lei nO 4.870/65 e Porto 7/80 do IAA) garantindo:
1.1. acesso, por parte do movimento sindical, às informaçõ

es sobre os projetos apresentados ao IAA até sua extinção e após,
através da Secretaria de Desenvolvimento Regional;

1.2. criação de um conselho administrativo paritário dos re
cursos do PAS, em âmbito nacional, tornando-se objeto de contro
le público, destinando-os aos municípios onde se realiza o cultivo
da cana-de-aÇlÍcar, para desenvolvimento de programas de assis
tência social, de educação e fonnação profIssional da criança rural
e de saúde do trabalhador rural, geridos por conselhos municipais.

VL Sistema Democrático de Relações de Trabalho e Contrato
Coletivo de Trabalho:

1. Adoção dos princípios de liberdade e autonomia sindical
nos marcos de:

1.1. liberdade irrestrita de greve;
1.2. direitos de organização sindical no local de trabalho;
1.3. determinação, como função do Estado, a garantia dos

direitos individuais básicos e coletivos dos trabalhadores;
1.4. detenninação, como função do Estado e direito da so

ciedade, a fIscalização das relações de trabalho;
15. aprovação de uma legislação suporte, que contenha as

nonnas básicas dos direitos coletivos - negociação, contratação,
organização entre outras expressas nesta pauta - e os direitos indi
viduais básicos que constituem conquistas obtidas pelos trabalha
dores.

2. Instituição de um sistema de negociação/contratação c0

letiva nacionalmente articulado, que tenha como pressuposto a ga
rantia dos direitos coletivos e individuais. Além disso, os contratos
fnmados a nível de empresa, estado, região ou setorial nunca p0

derão rebaixar as condições estabelecidas no Contrato Coletivo
Nacional ou na legislação vigente.

3. A adoção deste novo sistema deve ser precedido de me
canismos que garantam um "penodo de transição" no qual se pro
moveria um amplo debate nacional, esclarecendo e estabelecendo
as novas regras.

3.1. neste sentido reivindica-se a criaçaõ de uma Câmara de
Relações de Trabalho, a ser integrada pelas Centrais Sindicais, as
Entidades patronais e representantes do Estado, que buscará defi
nir caminhos negociados para a transição.

VIOLÊNCIA NO CAMPO

I. Trabalho Escravo
1. Ações imediatas com o fim de extinguir o Trabalho Es

cravo:
1.1. apoio do Congresso Nacional à sugestão da Subcomis

são Especial de Trabalho Escravo da Câmara dos Deputados, que

dispõe sobre as modifIcações no C6digo Penal e sobre a desapro
priação sem indenização das terras onde seja constatada a existên
cia de trabalho escravo;

1.2. determinação pelo Ministério da Justiça à Polícia Fede
ral, para dar prioridade e agilizar os inquéritos referentes aos casos
de trabalho escravo;

1.3. punição imediata dos agentes que intermediam e em
pregam mão-de-obra em regime de trabalho escravo;

1.4. apuração e punição imediata dos empregadores que uti
lizam mão-de-obra escrava infanto-juvenil na área rural, atentando
em especial para o cumprimento do acordo frrmado no setor car
voeiro;

15. detenninação à Polícia Rodoviária Federal para coibir o
transporte dos trabalhadores e trabalhadoras de fonna ilegal e em
condições precárias.

IL Assassinatos, Prisões e Outros Crimes Contra os Trabalha.
dores Rurais:

1. Priorização e agilização, pelo Ministério da Justiça, dos
processos-crime contra mandantes de assassinatos de trabalhado
res e lideres rurais, com nomeação de promotores e juízes para 10
das as comarcas a nível nacional.

2. Cumprimento imediato dos mandados de prisão preventi
va decretados contra fazendeiros e pistoleiros envolvidos em cri
mes de mando praticados contra trabalhadores rurais.

3. Apuração dos crimes praticados contra trabalhadores rurais,
em especial, os crimes hediondos praticados contra as mulheres.

4. Desmantelamento das milícias privadas dos fazendeiros,
bem como dos grupos de extermínio, por meio da ação da Polícia
Federal.

5. Apoio ao Projeto de Lei, em tramitação no Congresso
Nacional, que prevê o julgamento civil dos crimes praticados por
policiais militares.

6. Maior rigor no sentido de evitar fugas de condenados por
crimes contra os trabalhadores rurais.

7. Apuração e punição dos casos de prisões ilegais e tortura
de trabalhadores rurais.

8. Aplicação da lei que prevê a punição às empresas que
exigem atestado de laqueadura de trompas e exames para controle
de gravidez.

9. Fim da revista aos trabalhadores e trabalhadoras nos lo
cais de trabalho.

10. Apuração dos crimes e punição dos escravizadores, tra
fIcantes e prostituidm;e~ de crianças e adolescentes, especialmente
nas regiões de garimpo:

POLÍTICA ENERGÉ1JCA

I - Cumprimento dos acordos rlI'lllados entre os atingidos e
empresas do setor Elétrico:

1. Barragem de ltaparica
1.1. Conclusão das obras nos Projetos de Reassentamento:

Canuôas (Santa Maria da Boa Vista-PE.), Pedra Branca (Curaça e
Abaré), Blocos 3 e 4 (petrolandia-PE).

1.2. Implantação de estruturas de Drenagens (macro e dre
nagem localizada conforme relatórios técnicos).

1.3 Implantação do Sistema hidraulico e fundiário dos Pro
jetos Jusante (Gloria-BA), fiacoatiara (Rodelas-BA), Bloco 2 (pe
trolandia-PE), llacuruba-PE e Barra do Tarrachil (OlOlTocho-BA).

1.4. Ajuste técnico do sistema hidráulico, visando atingir a
efIciência de irrigação tecnicamente recomendável, inclusive ela
boração dos manuais de operação e manutenção para os projetos
em operação.

15. Construir e equipar os núcleos principais, conforme os
tennos do Acordo, que consta de:
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15.1. centro de armazenamento e comercialização,
15.2. escola de 10 Grau Maior,
15.3. área de lazer,
15.4. mini hospitais,
1.55. prédio de Administração, condições de segurança, etc.
1.6. Construção de estradas, para escoamento da produção

agrícola, merecendo destaque especial para o projeto Pedra Bran
ca, onde não existem vias de acesso para escoar a produção.

1.7. Recuperação econômica dos Projetos Experimentais:
Manga de Baixo (Belém do São Francisco-PE) G1. (Gloria-BA),
R.2 (Rodelas-BA).

1.8. Defmir fOID18.s de subsídios de energia elétrica para a
pequena produção.

2. Barragem de Sobradinho:
2.1 Realocamento de 150 famílias para fora da área de se

gurança do lago.
2.2. Demarcação das terras cobertas pela Barragem de Sobra

dinho (que podem ser cultivadas durante o peIÍodo de seca do Rio)
para que os pequenos produtores atingidos possam plantar- Nos mu
nicipios de Remanso, Casa Nova, Pilão Arcado e Centro Sé.

2.3. Liberação dos Títulos de Terra para Casa Nova e Cento
Sé, e do restante dos títulos para Remanso, Sobradinho e Pilão Ar
cado.

3. Barragem do Castanbão.
3.1. Exigimos o cancelamento da Barragem do Castanbão.
4. Barragem de Tucuri:
4.1. Que a Comissão Interministerlal dê continuidade aos

trabalhos iniciados em 94.
4.2. Que a Eletronorte solucione o problema da infestação

do mosquisto do reservatório.
4.3. Garantir a indenização dos direitos relocatícios das fa

mílias.
4.4. Indenização e relocação das famílias atingidas cuja si

tuação ainda não foi resolvida.
45. Implantação da escada de peixes para facilitar a Pirace

ma e Construção de uma Eclusa para permitir a navegação confor
me projeto apresentado inicialmente pela Eletronorte e até hoje
não cumprido.

5. Barragem de Balbina:
5.1. Construção de poços artesianos e assistência médica ao

longo do rio.
6. Barragem de Há:
6.1. Garantia de liberação de R$22.028.ooo,00 para que a

Eletrosul prossiga resolvendo os problemas sociais e ambientais
decorrentes da construção desta barragem conforme acordo entre a
Eletrosul e o Movimento dos Atingidos por Barragens - Crab:

6.1.1. indenização de 1500 hectares de terra dos atingidos,
6.1.2. compra de terras para reassetamento,
6.1.3 realocação de núCleos comunitários,
6.1.4. reconstrução de pontes e estradas,
6.15. reconstrução de habitação, preparo de solos e infra-

estrutura nos reassentamentos,
6.1.6. conClusão da nova Cidade de Itá,
6.1.7. prosseguimento dos Programas Ambientais,
6.1.8. compra de área para Unidade de Preservação.
6.2. Preservação por parte de Governo Federal de mais

3.000 hectares para reassentamento das famílias atingidas, área
essa que deveria ser repassada para que a Eletrosul executasse o
reassentamento e a colocação da infra-estrutura necessária.

7. Barragem de Salto Caxias:
7.1. Critérios favoráveis para que todos os atingidos cadastra

dos e que assinaram o TelDlO de Opção possam ir para o projeto.

7.2. Que a CRABI (Comissão Regional dos Atingidos por
Barragens do Rio Iguaçu) possa gerenciar os projetos de reassen
tamento na sua execução.

7.3 Assistência técnica e social indicada pelos reassentados.
7.4 Opção por reassentamento para quem tem mais que cin

co alqueires.
75. Participação da população em todas as etapas e decisõ-

es do projeto.
7.6. pagamento dos 100mde reserva na margem do lago.
8. Barragem de Salto Segredo:
8.1 Reestruturação do Projeto
8.2. Reavaliar e cumprir todas as dependências no projeto.
8.3. Reassentar as famílias ainda não reassentadas e que

ainda estão na margem do lago.
9. Barragem de Serra da Mesa - 00:
9.1. Conclusão da situação social e ambiental por responsa

bilidade de Furnas Centrais Elétricas.
10. Barragem de Irapé- MG.
10.1. Não construção da mesma enquanto não for aprovada

a viabilidade da mesma e enquanto não forem resolvidas as ques
tões sociais e ambientais pendentes das outras barragens.

11. Barragem de Porto Primavera:
11.1. Resolução imediata da situação social e ambiental.

IL Suspensão dos projetos de aproveitamentos bidroelétricos
públicos ou privados, enquanto não houver:

1. Solução dos problemas socias e ambientais, causados
pela construção e operação destas obras.

2. Revisão da Política Enérgetica ao Setor Elétrico com ga
rantia da participação das partes envolvidas no processo.

3. Demarcação das Terras Indígenas e dos Remanescentes
de Quilombos.

m. Usinas Hidroelétricas
1. Prioridade de conclusão com exclusividade das Usinas

Hidroelétricas atualmente paralisadas e em fase de motorização
(instalação das turbinas e geradores).

IV. Energia Subsidiada
1. Suspensão imediata dos contratos que garantem o forne

cimento de energia subsidiada para as indústrias eletrointensivas.

V. Construção das Unhas de transmissão de energia Ugando a
UOE Tucuruí a:

1. Oeste do Pará (transamazônica - interligando com o sis
tema Curuá-Una em Santarém).

2. Microrregião de Cametá - interligando os municipios de
Mocajuba, Oeiras dos Pará e Limoeiro do Ajuru.

VI. Distribuição de Energia e Eletrificação Rural:
1. Construção de subestações de rebaixamento de voltagem

de energia nas regiões acima mencionadas, para distribuição nos
municipios e eltrificação rural.

VIL Alternativas Energéticas:
1. Criação de um programa de estudos das alternativas energé

ticas (gás natural, microbaITagens, energia solar, eólica, biodigestores,
etc.) com a participação acadêmica e da sociedade civil organizada,
visando o abastecimento na área social e sistemas isolados.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

I. Reforma da Previdência Social
1. Manter o conceito de Seguridade Social conquistado na

Constituição de 1988, que garante o principio da Universalidade
(todos devem ter acesso aos beneficios), Igualdade de atendimento
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entre populações rurais e urbanas e Irredutibilidade (o valor dos
beneficios não serão reduzidos). Apesar desses princípios não te
rem sido implementados no seu conjunto, eles constituem um
grande avanço.

2. Manutenção de todos os direitos previdenciários dos tra
balhadores e trabalhadoras rurais garantidos na atual Constituição,
(ségurados especiais, assalariados rurais permanentes e temporá
rios, autônomos e avulsos). Especialmente a aposentadoria por
idade, aos 60 anos para os homens e aos 55 anos para as mulheres,
bem como o salário-maternidade.

3. Manutenção da aposentadoria por tempo de serviço, para
todas as categorias de trabalhadores.

4. Que nenhum benefício pago pela Previdência Social elou
Assistência Social seja inferior a 1 salário mínimo, sendo que de
verá ser preservado seu valor real.

5. Que seja mantido na Constituição a foma de contribui
ção, isto é, que os trabalhadores e tr.:1:lalhadoras emregime de eco
nomia familiar, os arrendatários, os meeiros, os parceirQs, os
garimpeiros, pescadores artesanais, contribuam para a Previdência
Social com uma alíquota sobre a comercialização da sua produção.

6. Que a Previdência Social tenha uma gestão pública, de
mocrática e descentralizada, com garantia de participação paritária
e deliberativa dos trabalhadores(a)s, aposentado(a)s, usuários(a)s e
empresário(a)s, com a rediscussão do papel a ser desempenhado
pelos Conselhos, que deve ter reforçado o seu caráter deliberativo
e de fiscalização da administração.

7. A inclusão dos trabalhadores extrativistas no conceito de se
gurado especial, para efeito de direitos e deveres previdenciários.

8.Que seja realizada auditoria pública na Previdência So
cial, com participação das Centrais Sindicais e outras Entidades da
sociedade civil.

9. Aplicação imediata da Lei da Assistência Social princi
palmente no que se refere ao pagamento de beneficio de 1 (um)
salário mínimo aos portadores de deficiência fisica e aos idosos
carentes confome previsto na Constituição de 88.

10. Manutenção do seguro-acidente de trabalho, público e
gerido pela Previdência Social, custeado pelas empresas.

11. Punição rigorosa aos fraudadores da Previdência Social.
Agilização dos processos na Justiça e devolução do que foi rouba
do. Cobrança imediata dos sonegadores. Cumprimento da Lei que
impede aos devedores de terem acesso aos fmanciamentos e recur
sos públicos.

11- Reinvindicações Específicas ao Ministério da Previdência
Social:

1. Concessão dos benefícios que se encontram represados
no INSS.

2. Quanto á comprovação do exercício da atividade rural:
2.1. Que sejam adotados os meios de comprovação defmi

dos na Lei nO 8.213/91.
2.2. Que o tempo de comprovação da atividade rural para

fms de aposentadoria por idade(60 os homens e 55 mulheres), para
os próximos 15 anos, seja de 5 anos, confome facultava a Lei nO
8.213/91. Que seja revogada a Lei nO 9.032/95 nesse aspecto,

2.3. Não reedição da Medida Provisória nO 598194 (atual MP n°
1.002195) e revogação da Ordem de Serviço n° 447/94INSS.

2.4. Que os documentos que constem apenas o nome de um
dos membros da unidade familiar possam ser válidos para a com
provação da atividade rural para todos os membros da unidade fa
miliar respectiva.

25. Que o INSS gestione junto às Secretarias da Fazenda
dos Estados a implantação do bloco de notas do produtor rural em
todas as Unidades da Federação.

2.6. Para os segurados especiais assentados em áreas de Re
forma Agrária organizados em Cooperativas de Produção Agrope
cuária devem ser aceito as notas de comercialização da
cooperativa juntamente com o comprovante do vínculo à mesma,
(as Delegacias Regionais do INSS do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina já normatizaram esta proposta).

3. Quanto à implantação da DAV e da Carteira de Identifi
cação:

3.1. Que seja discutida com os trabalhadores rurais os me
canismos de implantação da DAV, da Carteira de Identificação e a
simplificação dos formulários.

3.2. Deverá ser estabelecido um penodo de transição até
2006 no qual devem ser admitidas as formas de comprovação pre
vistas na alínea a doítem 2.2.

4. Quanto à comprovação da atividade rural para os assala
riados rurais:

4.1. O INSS deve implementar campanhas para assinatura
da Carteira de Trabalho e para que ocorra o efetivo repasse à Pre
vidência Social das contribuições.

4.2. Que sejam aceitos os comprovantes de serviços presta
dos na atividade rural como prova do exercício da atividade rural
para fms previdenciários.

5. Quanto ao Pescador Artesanal:
5.1. Que seja efetivamente garantida a condição de segura

do especial junto à Previdência Social.
5.2. Que a contribuição à Previdência Social seja sobre a

produção pesqueira, sendo considerado para efeito dos direitos
previdenciários e trabalhistas.

m. Reivindicação aos Governos Estaduais
1. Que seja implantado pela Secretaria da Fazenda o bloco

de notas do produtor rural, que o acesso ao mesmo seja garantido
em todos os municípios do Estado.

MEIO AMBIENTE
1. Garantia de todas as condições para que o Ibama proceda

uma fiscalização rigorosa das degradações ambientais provocadas
por grandes projetos, assim como a devida punição dos infratores,
e a reparação dos danos ecológicos.

2. Constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de
discutir a problemática das degradações ambientais, envolvendo as
organizações de trabalhadores, da sociedade civil, entidades de
pesquisas e órgãos governamentais. Sugere-se a realização de se
minários e reuniões.

3. Agilização da tramitação no Congresso Federal, do Pro
jeto de Lei que proíbe a derrubada da palmeira de babaçu.

4. Repasse às organizações dos trabalhadores/as (associaçõ
es, sindicatos, cooperativas) as apreensões feitas pelo Ibama (pei
xe, madeira, etc.) mediante solicitação das mesmas.

5. Drfmição dos penados de defesa da pesca com a partici
pação dos pescadores, garantindo a antecedência suficiente a esta
defmição para pelDlÍtir que os pescadores recebam o salário-de
semprego naqueles penodos.

POLÍfICA PARA OS POVOS INDÍGENAS
I. Demarcação das Terras Indígenas

1. Que o governo garanta verbas suficientes para agilizar o
procedimento administrativo de demarcação de terras indigenas
(segundo lista em anexo) e o desintrusamento das terras demarca
das (segundo dados da Funai 84% estão invadidas).

2. O Decreto nO 22/91, que dispõe sobre o procedimento ad
ministrativo para a demarcação das terras indigenas deve ser man
tido, uma vez que a elaboração de um novo decreto para a
demarcação, com o estabelecimento de um contraditório, prejudi
caria os povos indígenas.
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3. Os povos e as comunidades indígenas têm o direito de
explicitar os limites das terras que tradicionalmente ocupam, de
marcando-as com recursos próprios. Os limites então estabeleci
dos devem ser aceitos pelo Governo.

IL Órgão Indigenista
1. Resgatar a autonomia do órgão indigenista, ligaudo-o di

retamente a Presidência da Repáblica.
2. Reestmb.Iração do órgão indigenista com a fmalidade de

defmir metas e recursos humanos qualificados, para que possa
prestar melhores serviços aos povos indígenas.

3. Participação paritária dos povos e organizações indígenas
com relação a entidades governamentais e não-govemamentais
junto à direção do órgão indigenista.

m. Estatuto do Índio

Exigimos que a proposta de nova legislação indigenista seja
denominada ''Estab.Ito dos Povos Indigenas" e que seja encaminhada
para o Senado Federal, dando continuidade a sua tramitação.

IV. Atendimento às Necessidades Sociais dos Povos Indígenas
1. O Governo Federal deve criar uma linha de crédito espe

cial para garantir a auto-sustentação dos povos indígenas.
2. O Poder Executivo deve solicitar e o Congresso Nacional

deve aprovar a suplementação de verbas orçamentárias para garan
tir recursos necessários à realização de atividades como: demarca
ção das terras indigenas, o atendimento à saáde, à educação e à
auto-sustentação dos povos indígenas.

3. Que o órgão indigenista frrm.e convênios com as univer
sidades para garantir a formação profissional de índios em todas as
áreas do conhecimento.

V. Poder Judiciário
Exigimos do Poder Judiciário a agilização da apreciação e

julgamento dos processos referentes aos povos indígenas, que se
encontram em tramitação.

VI. Os Povos Indígenas no Contexto Internacional

1. Que o governo brasileiro ratifique, através do Congresso
Nacional, a Convenção n° 169 da OIT.

2. Que no marco da 'Década Internacional dos Povos Indi
genas instib.Iído pelas Nações Unidas, o governo brasileiro garanta
a participação dos povos e organizações indígenas em todas as ini
ciativas e atividades que lhes dizem respeito.

3. Que o governo brasileiro apoie todas as iniciativas e pro
postas que contribuam com a vigilância e a proteção dos direitos
indígenas no campo internacional especialmente no processo de
aprovação do projeto de Declaração Universal dos Direitos dos
Povos Indígenas.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Neste momento
devenamos encerrar o Pequeno Expediente, de acordo com o Re
gimento Interno. Entretanto, fomos previamente informados de
que o ilustre Deputado Hugo Lagranba, do PTB do Rio Gtande do
Sul, não comparecerá para o seu pronunciamento no Grande Expe
diente. Em conseqüência, pela fidalguia e compreensão do ilustre
DeIXItado Fernando Gabeira, segundo orador do Grande Expe
diente - segundo orador pela concessão feita, na verdade, seria o
primeiro - poderemos, então, prolongar o convite aos Srs. Parla
mentares que o desejarem para que dêem como lidos os seus pro
nunciamentos, após a complementação da listagem dos inscritos
para o Pequeno Expediente.

Assim, concedo a palavra ao nobre Deputado Max Rosen
mann, que usará do tempo que seria destinado ao nobre Deputado
Renato Johnsson. S. Ex· dispõe de cinco minutos para seu pronun
ciamento.

O SR. MAX ROSENMANN (pDT - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, uso esta
tribuna para comunicar que a partir de hoje estou desligado do
partido Democrático Trabalhista, Agremiação na qual entrei aten
dendo a convite de dois grandes Líderes paranaenses, o Governa
dor Jaime Lerner e o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca de
Macedo, e da qual estou saindo para poder continuar lutando por
tudo aquilo que acredito como essencial para o fub.Iro da nossa
Nação.

Deixo de integrar esta Bancada porque o PDT moderno,
saudável e desenvolvimentista que eu defendo e que existe e dá
frutos no Paraná, está longe de ser PDT das Lideranças nacionais.

A Social-Democracia que o PDT defende em sua orientação
doutrinária não passa de palavras vazias quando comparada com
as atitudes destas Lideranças.

Saio do PDT porque o produtivo enb.Isiasmo do trabalho
verdadeiramente voltado para o bem-estar comum que existe no
Paraná enfrenta uma barreira intransponível no retrocesso naque
les que se dizem donos do partido e agem como se todos os mem
bros desta agremiação devessem segui-los cega e irracionalmente.

Já em dezembro do ano passado, em reunião da Convenção
Nacional no Rio de Janeiro, discutia-se a necessidade de fazer do
PDT um partido moderno, capaz de tomar uma posição inde
pendente, votando contra aquilo que não fosse bom para o Pais,
mas sabendo. aprovar aquilo que fosse considerado essencial ao
desenvolvimento.

Discutia-se a necessidade de acompanhar a sinalização dada
pela própria sociedade que elegera o novo presidente e seu plano
de governo.

À época esses aspectos serviam inclusive para que o partido
desse um prazo de 120 dias como voto de confiança ao Governo
que acabava de assumir. Existia então o PDT no qual acredito e
que defendo.

Só que menos de um mês depois, diaute da inoportuna de
claração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu dis
curso de despedida do Senado, de que iria ''varrer o geb.Ilismo da
política brasileira", a posição do PDT tornou-se outra.

O líder Leonel Brizola tinha sido atingido de forma pessoal
e decidido acabar com todo e qualquer gesto de boa vontade que
pudesse existir por parte do PDT. no dia 17 de janeiro, quando dis
putei a liderança do partido nesta Casa, já estava enfrentando uma
situação da qual discordava.

A posição de independência, que continuei defendendo, já
não tinha qualquer espaço dentro de um PDT profundamente radi
cal em sua intenção oposicionista, como querem seus líderes na
cionais, e este conflito acirrou-se recentemente, quando da votação
da emenda referente às telecomunicações.

Entendo que não estabeleci nenhuma forma de desrespeito a
orientação doutrinária, ou programática, ou ao manifesto do parti
do ao votar favoravelmente à transferência do monopólio das tele
comunicações da estatal Telebrás para a União. Ao contrário, no
programa do Partido existe referência à manutenção destes servi
ços sob controle páblico, e nada é mais páblico que a União.

Só que a proposta de fazer oposição sistemática e votar ab
solutamente contra todas as reformas apresentadas pelo Governo
fez estas lideranças nacionais entenderem de forma diferente.

Antes mesmo da votação, diante da importância do tema,
pedi o direito de estabelecermos uma discussão sobre o assunto, e
essa discussão, mantendo a linha que vinha existindo, foi absoluta
mente vetada.

A falta de diálogo e o engessamento de decisões, condicio
nadas sempre ao que a liderança estabelecia, fIzeram-me sentir que
o partido queria uma bancada de vaquinhas de presépio, pessoas
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sem personalidade nem direitos, obrigadas a concordar até mesmo
com aquilo com que nunca concordaram.

Sempre fui um Parlamentar de trabalho e ~~ltados positi
vos. Coerente com minhas próprias convicções e orientado pelos
anseios dos cidadãos. Para votar as emendas constitucionais que
estão em apreciação distribuí no Paraná um questionário para três
mil Vereadores. Prefeitos e Lideranç-as comunitárias regionais.

O eleitorado que me trouxe até este Congresso com. mais de 90
mil votos sinalizou claramente para a necessidade de quebrannos o
monopólio das telecmnunicações - voto que gerou a tentativa de ex
pulsão da qual estou sendo alvo dentro do PDT -, mas sinalizou tam
bém para a manutenção do monopólio do petróleo e do controle
estatal da exploração de jazidas e demais recursos minerais.

Meu voto segue esses indicativos. Entendendo que as reser
vas minerais nacionais precisam ser mantidas sob ngido controle
da União, e dos brasileiros, não acredito que telecomunicações,
que são serviços e exigem investimentos que a estatal Telebrás,
não tem condições de fazer, deva ter igual tratamento.

E é isso que considero saber fazer oposição com lógica e
coerência. Votar o sim na hora que seja necessário e o não quando
ele for a melhor opção.

A Constituição Federal é um documento sério demais, com
reflexos grandes demais, para ficar sujeita ao voto emocional de li
deranças corroídas e equivocadas.

É por isso que, neste momento, quero justificar nesta Casa o
meu voto independente, nacionalista e vinculado ao projeto maior
do País.

Nas últimas semanas muito se especulou sobre o meu modo
de votar e sobre a contrariedade demonstrada pelas lideranças pe
detistas.

Não acato as ameaças de punição.
Não justifico minha conduta em nenhum tribunal partidário

e muito menos diante de um processo radical e revolucionário em
que não é dado sequer o direito de defesa.

Sou livre para agir e pensar, e nenhuma liderança pode as
sumir-se como um ditador todo-poderoso com direito de anular a
personalidade e as convicções dos integrantes do seu partido.

Acredito piamente que é no debate das divergências e con
ciliação de posições que está a verdadeira democracia. E tenho or
gulho de ser democrata por fonnação.

Tenho um passado de lutas em defesa da coletividade, e não
serão atitudes fascistas que me demoverão desta conduta. Até por
que o fascismo foi derrotado há meio século, e a ditadura foi afas
tada recentemente no poder em solo brasileiro.

Neste novo tempo, que conquistamos com muita luta, nas
ruas e nas urnas, seria uma covarde incoerência de minha parte
aceitar, pelo domínio do medo, que lideranças ultrapassadas, que
não souberam acompanhar o desenvolvimento e a modernidade,
usem das minhas prerrogativas e do meu voto para reafrrmar ve
lhas frustrações e sonhos de poder absoluto. Por tudo isso, e enten
dendo que não há a mínima condição de continuar convivendo
com a forma irascível e irresponsável imposta pela cúpula do
POT, saio do partido.

Deixo a trincheira pedetista, mas faço questão de frisar que
ela ainda aglutina nobres e valorosos nomes, como o do Governa
dor do Paraná, Jaime Leruer, e o do Prefeito de CIlritiba, Rafael
Greca, lideranças com as quais continuarei trabalhando com muita
honra e orgulho.

Deixo o PDT para ocupar a posição de independência e li
berdade que minha consciência determina e meus quase 100 mil
eleitores e até mesmo as bases do próprio PDT no Paraná aponta
ram como melhor caminho.

A solidariedade que recebi do Governador Lerner, do Pre-

feito Greca, de quase quarenta diretórios regi~nais do PDT e de
mais de uma centena de prefeitos demonstra claramente que esse
episódio foi uma forma de impedir novas, e certamente constantes,
violações à minha integridade como ser humano e homem público.

Saio do PDT, mas não saio da luta pelo Paraná e pelo Brasil.
Continuarei ao lado de Jaime Lerner e Rafael Greca defen

dendo os interesses do Paraná e, aqui em Brasília, votando sempre
de acordo com o futuro do Brasil. Meu compromisso é com a so
ciedade. Minha admiração por Jaime Lemer e Rafael Greca conti
nua a mesma. Assim como continua a mesma a minha lealdade.

Eles me levaram para dentro do PDT para que pudéssemos
juntar esforços e fazer o nosso melhor. Saio do PDT, mas prometo
continuar fazendo o meu melhor neste trabalho conjUlito que esta
belecemos.

Uma disposição que fica transparente na decisão que tomo
de não ingressar em nenhuma sigla partidária sem antes discutir e
receber o apoio e indicação destas duas lideranças.

Temo, porém, que, diante de tanto radicalismo irracional, o
PDT, que tem uma história tão marcante dentro da democratização
do País, perca todas suas bandeiras e acabe transformando-se
numa apologia narcisista de uns poucos sobre si mesmos.

Nos três anos em que integrei o PDT sempre procurei agir e
comportar-me dentro da coerência da sua linha doutrinária, das
suas raízes históricas e da sua orientação regimental. Hoje tudo
isso não passa de literatura suplantada pela personificação ditato
rial de lideranças anacrônicas.

Fui chamado de traidor por estas lideranças. O futuro dirá
quem reahnente traiu o povo brasileiro.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, ao fmalizar, digo a t0
dos, amigos e colegas desta Casa, que minha posição, a partir de
agora, será de independência. Não pretendo ingressar em nenhum
partido neste momento. Acima de tudo defenderei os interesses
maiores do País, minhas convicções e as do meu eleitorado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ÁTILA LINS (BlocolPFL - AM Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, volto a esta tribu
na para transmitir a reclamação dos Prefeitos do Estado do Ama
zonas e, por que não dizer, também dos Prefeitos do País que
entendem não haver explicação para a redução das alíquotas do
Fundo de Participação dos Municípios. Só neste mês, o valor da
cota reduzida foi de 23%. No momento em que as Prefeituras Mu
nicipais são obrigadas a arcar com o reajuste do salário mínimo,
cerca de 42%, como podem as comunas brasileiras fazer face a es
sas despesas se o seu principal recurso, que é exatamente oriundo
do Fundo de Participação dos Municípios, tem tido mensahnente
as suas alíquotas reduzidas? Por essa razão, estou encaminhando
requerimento ao Ministro da Fazenda, indagando de S. Ex' e da
equipe econômica do Governo explicações convincentes e os mo
tivos pelos quais as cotas do Fundo de Participação dos Municí
pios vêm sofrendo redução todos os meses.

Quero, portanto, dizer aos Prefeitos do Amazonas e do Bra
sil que a Câmara dos Deputados, através dos mais legítimos repre
sentantes que têm passado por esta tribuna no dia-a-dia, demonstra
grande preocupação em relação a esse problema da redução das
cotas do Fundo de Participação.

Outro assunto.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a data de hoje, consa

grada ao Dia Mundial do Meio Ambiente, leva-nos a refletir sobre
uma das mais sérias questões da atualidade. Comemorando o
evento, esta Casa realiwu nesta tarde sessão especial, de acordo
com requerimento do nobre Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do meu partido, o PFL.

Nossa Constituição, de 1988, ao contrário das anteriores
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que se omitiram, consagra um capítulo inteiro ao meio ambiente.
E um fato auspicioso a demonstrar que o Brasil dedica hoje espe
cial atenção a um problema que diz respeito aos pr6prios destinos
da humanidade.

Há uma consciência já formada de que a degradação am
biental representa séria ameaça à pr6pria vida humana. Conllldo, a
ciência e as forças políticas dispõem de meios para reverter uma
silllação que se anuncia catastrófica. O recurso seria a homeostase,
tendência à estabilidade do meio interno do organismo, diante da
premissa de que a humanidade não tem vocação suicida e buscará
a antopreservação.

Na qualidade de representante da AmaZÔnia, a exemplo do
que pensam as principais lideranças do meu Estado, consideramos
a questão ambiental dentro do contexto social e cullllral. Respeita
mos e admiramos a retórica ecológica, trombeteada pelos quatro
cantos do mundo, mas queremos considerá-Ia como subsídio na
solução dos mais graves problemas da imensa floresta tropical do
planeta. Maior banco biogenético da Terra, a Amazônia poderá
oferecer soluções a vasta gama de questões que afligem a socieda
de contemporânea.

A floresta não pode ser colocada dentro de uma redoma,
como coisa sagrada e intocável.

É preciso conciliar a preservação com o desenvolvimento
sustentável, este entendido como fruto de ações que, sem compro
meter o fulllro das novas gerações, assegurem às atuais plenas
condições de sobreviver com dignidade e um mínimo de bem-es
tar. Lamentavelmente, defrontamo-nos com uma situação social
precária, com falta quase absoluta de meios de trabalho na região
amazônica. Como combater a pobreza e a fome sem trabalho?

Os ambientalistas dividem-se em dois grupos distintos: os
que acreditam que os recursos naturais vão se esgotar e que é pre
ciso fazer algo urgentemente para preservá-los. São os chamados
"fatalistas". O segundo grupo pensa, diversamente, o contrário:
tais recursos não vão faltar porque a inteligência do homem é ca
paz de ampliá-los ou encontrar substillltos para eles. Esses são os
"expancionistas", seguidores da idéia plantada no século XIX por
Hemy George: "Homens e gaviões alimentam-se de frangos. Se
aumenta a população de gaviões, diminui a de frangos. Mas, se au
menta a população de homens, a população de frangos também
aumenta."

A Assembléia Geral das Nações Unidas, ao decidir convo
car a Conferência das Nações Sobre o Meio Ambiente e Desenvol
vimento, que se realizou em 1992 no Rio de Janeiro, afnmou e
insistiu na promoção do desenvolvimento sustentável e ambiental
mente sadio em todos os países. Em 1988, na Alemanha, a Mesa
Redonda de Berlim Sobre Meio Ambiente, Recursos Naturais e
Independência Norte-Sul afrrmou ser necessário o desenvolvimen
to sustentável, recomendando "estilos de vida compatíveis com os
meios ecológicos finitos do planeta". E acrescentava que as ativi
dades de desenvolvimento devem ser social, eullllral e ambiental
mente compatíveis.

Um ano antes da ECO-92, no Rio de Janeiro, era promovi
do o Simpósio de Beijing Sobre Países em Desenvolvimento e Di
reito Ambiental Internacional (agosto de 1991, na China) pelo
Ministério das Relações Exteriores chinês em cooperação com as
Nações Unidas. Nas suas conclusões, o conclave reconheceu que o
meio ambiente e o desenvolvimento eram indivisíveis e não pode
riam ser considerados em isolamento um do outro, relacionando
se o conceito de interesse comum da humanidade tanto com o
meio ambiente quanto com o desenvolvimento. O relatório do
Simpósio de Beijing reconheceu ainda que os problemas ambien
tais dos países em desenvolvimento era ''freqüentemente um refle
xo da inadequação do próprio desenvolvimento" e chamou a

atenção para o círculo vicioso ligando pobreza, subdesenvolvi~

mento de degradação ambiental". Por fim, defendeu o desenvolvi
mento sustentável dentro de providências inadiáveis, como o
fomento do crescimento econômico, o atendimento às necessida
des domésticas básicas (saúde, nu1rição, educação, habitação) e a
"erradicação da pobreza de modo a propiciar a todos uma vida
digna em um ambiente limpo, seguro e sadio".

Por sinal, a Constituição brasileira de 1988 defende o mes
mo desiderato. O art. 225 proclama: ''Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações".

Com a mesma visão, o Governador do Amazonas, Amazo
nino Mendes, detonou um programa de fomento ao desenvolvi
mento do estado. Já conhecido como Projeto do Terceiro Ciclo, eis
que sucede os ciclos da borracha e o da Zona Franca de Manaus,
propõe-se a reerguer as condições de vida das populações inte
rioranas através de recursos fmanceiros e técnicos e fazendo apro
veitamento racional das vocações econômicas de cada Município.
Pretende o ambicioso programa reverter o êxodo das famílias do
interior para Manaus hoje transformada em cidade-estado, com
mais de 65% da população estadual ali concentrada devido à atra
ção da Zona Franca de Manaus.

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Na
ções Unidas, de 1986, afrrma com clareza que "a pessoa humana é
o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ati
vo e beneficiário do direito ao desenvolvimento".

É ligado ao empobrecimento dos povos e endividamento
dos países do Terceiro mundo. Trata-se de um processo ocorrido
sem prévia consulta aos cidadãos, hoje vítima da crise econômica
- O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Naçõ
es Unidas propõe que a proteção dos "direitos dos pobres e vulne
ráveis" deveria incorporar-se, como objetivo, nos programas de
ajuste econômico frrmados entre países devedores e seus credores
- bancos e governos exUfn0s.

Com efeito, as políticas de recessão e a greve concentração
de renda têm levado ao empobrecimento das populações e consti
tuem flagrante violaçãó dos direitos econômicos e sociais.

A AmaZÔnia deseja libertar-se dos preconceitos e da discri
minação,e desfrutar, livremente, do direito da emancipar-se econo
micamente para que seu povo não sofra mais os impactos das
epidemias, da ausência de saneamento básico, da falta de escolas,
energia elétrica e estradas. O seu povo deseja, ao lado de todos os
brasileiros, vislumbrar um horizonte promissor de progresso e
bem-estar.

O dia Mundial do Meio Ambiente deve servir para que me
ditemos sobre a questão amaZÔnica. Ela aponta os rumos certos
para o Brasil conquistar sua tão almejada independência econômi
ca, graças às suas extraordinárias potencialidades, alvo permanen
te da cobiça estrangeira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no ser
tão nordestino, está chegando ao fim o inverno de 1995! Após lon
gos anos de penosa estiagem, tivemos um bom inverno, que na
linguagem regional designa um peóodo de chuvas abundantes. A
esperança renasce e o sertanejo, dando mais uma vez prova de sua
coragem e persistência semeou lavouras e acredita, por fim que
poderá colher o fruto do seu árduo trabalho.

Foram imensos os danos causados pelos anos de seca: hou
ve muita fome, muitos animais pereceram, muit(;s açudes secaram,
e os maiores, mesmo com toda a chuva que caiu não alcançaram
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seu volume máximo. O açude de Or6s, maior dO Brasil, tem uma
vazi'o da ordem de 2 bilhões de metros cúbicos de água em anos
nonnais, tendo chegado a 300 milhões de metros cúbicos no ange
da seca. Ainda não sangrou, com as chuvas deste ano, e esperamos
que nos próximos anos a natureza contribua para que a vida retor
ne à nonnalidade no semi-árido.

Durante a estiagem, os açudes desempenharam um papel
importantíssimo, assegurando a permanência no campo de grande
parte da população sertaneja, graças à água e aos peixes dali reti
rados. É inestimável, Sr. Presidente, nobres colegas, a importância
s6cio-econômica da pesca nos reservatórios do semi-árido. Além
de garantir a sobrevivência de uma sofrida população, com proteí
nas de excelente· qualidade, em anos normais ali se obtém uma
produtividade elevadíssima, da ordem de 120 quilogramas de pes
cado por hectare/ano.

No presente, todavia, a população de peixes dos açudes nor
destinos acha-se drasticamente reduzida. Com tantos anos de seca,
a área inundada total reduziu-se a quase um terço, a pressão da
pesca se manteve e a reprodução das espécies que necessitam su
bir os cursos de água para desovar esteve prejudicada por um lon
go período. Conseqüência natural desse conjunto de fatores
adversos foi a queda progressiva da produção pesqueira, nos últi
mos anos.

Toma-se imprescindível o imediato repovoamento dos açu
des com alevinos das principais espécies de interesse econômico,.
com o propósito de restabelecer-se a produção pesqueira no semi
árido.

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
DNOCS, desempenha um importantíssimo papel no semi-árido
nordestino, atuando em várias frentes, inclusive na que concerne à
viabilização da pesca interior. Em suas estações de piscicultura,
produze-se anualmente cen:a de 20 milhões de alevinos, que são
em parte destinado ao repovoamento de açudes públicos e em par
te vendidos a particulares para a criação em seus reservatórios.

Todavia, isso ainda é pouco. No Nordeste brasileiro há uma
demanda reprimida da ordem de 70 milhões de alevinoslano, com
os quais se poderia atender à totalidade dos açudes do Polígono
das Secas. Uma nova estação de piscicultura do DNOCS enconíra
se em construção, sendo prevista sua inauguração no próximo mês
de agosto. Com sua entrada em operação, outros 4 milhões de ale
vinos .JlOderão ser anualmente acrescentados à limitada oferta
atual. E mais um passo, fundamental, mas ainda insuficiente.

As demais estações de piscicultura precisam ser ampliadas
para melhor atender à demanda insatisfeita. Há um plano de tra
balho mais ambiciosos daquele órgãos, que compreende o próxi
mo quadriênio, ora submetido ao Sr. Ministro do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Esperamos que, em
sua apreciação, S. Ex· tenha a necessária sensibilidade para com as
questões nordestinas e não faltem recursos para a execução de
ações de tão grande importância para aquela coletividade.

Caso se cumpra o cronograma de repovoamento dos açudes
nordestinos previsto pelo DNOCS, estima-se que dentro de seis
meses o planteI, de reprodutores estará restabelecido e já no próxi
mo ano a produção pesqueira poderá normalizar-se. É maravilho
so, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, como o sertão nordestino
pode ser produtivo. Em condições inteiramente naturais, sem qual
quer suplementação alimentar- e, portanto, com pooquíssimo investi
mento -, nossos açudes podem fornecer milhares de toneladas de
excelente proteÚla e, assim, concorrer para solucionar os gra\1ssimos
problemas da miséria da fome e do êxodo rural em nosso País!

A economia nacional e a nordestina, em particular, muito
podem beneficiar-se do incentivo à piscicultura. São iJ:nIxessionantes,
bem assim, os benefícios sociais decorrentes dessa atividade. O con-

sumo de pescado por bPbitante, no Brasil, é ainda baixíssimo, se
comparando ao que se registra em ootros países. Os estoques de espé
cies oo!roca abundantes em nossos rios e mar reduziram-se bastante
devido à soOCepesca e à degradação ambiental. A sardinha, oo!roca
alimento popIlar, devido à sua abundância, é hoje importada pelo
Brasil, não mais chegando à mesa da população de menor renda.
Com a criação em cativeiro, tanto em açudes públicos quanto em
reservatórios particulares, a oferta de pescado haverá de multipli
car-se e o preço, inevitavelmente, haverá de reduzir-se.

Peixe para o povo! Peixe para o Brasil! Eis a solução!

O SR. WILSON BRANCO (pMDB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, mais uma vez a
voz do pescador do nosso Brasil está presente no Congresso Na
cioil8.l. Hoje, recebi a visita do Prefeito da cidade de Rio Grande,
Alberto Meireles Leite, e, amanhã, receberei a visita do Prefeito da
minha cidade, São José do Norte, Dario Futuro. Eles vêm em bus
ca de recursos para as suas cidades, o que acho um pouco difícil,
porque conseguir recursos com o Ministro José Serra é mais difícil
que tirar leite de pedra. Mas vamos procurar ajudar os nossos Pre
feitos, que não são do meu partido, a buscar recursos para o desen
volvimento dos nossos Municípios.

Estoo aqui para falar sobre pesca, da qual sou oriundo. Soo
pescador nascido no mar, criado no mar e aposentado pelo mar.
Amo o mar, amo a pesca e amo os pescadores de todo o País.

Sr. Presidente, na quinta-feira passada, travei uma luta no
Congresso Nacional, protocolando um requerimento que era o
meu grande sonho: de um dia apresentar um programa de pesca
para nossos pescadores. Tive a felicidade de protocolar essedocu"
mento que foi para a Comissão de Agricultura, onde, por, unani
midade, foi aprovado o projeto de criação da Subcomissão da
Pesca. A partir desse fato, tenho fé e esperança de que poderei ti
rar os pescadores da situação de crise em que se encontram. Aliás,
não são só os pescadores que se encontram em sitriação de crise,
mas também ootros setores, por exemplo, a agricultura a indústria
de calçados, etc. .

Pretendo também criar o Instituto da Pesca, uma vez que
este Deputado pescador, mais pescador do que Deputadó, soube
que se está criando a Secretaria da Pesca sob a fiscalização do
IBAMA. Mas essa fiscalização não interessa aos pescadores, por-'
que queremos tirar defmitivamente o IBAMA do setor pesqueiro.
O IBAMA só veio atrapalhar o setor pesqueiro do País, ehá rima:
revolta generalizada por parte de todos os representantes de pesca~

dores do País. Os pescadores de todos os Estados falam a mesma
língua: não querem o IBAMA incluído no setor pesqueiro, inclusi
ve, prontificam-se, Sr. Presidente, até a tirar gente da área: da pes
ca, para ajudar o Governo a fiscalizar a própria pesca.

Por falar em pesca, ontem recebi denúncias do meu Rio
Grande do Sul dando conta que os barcos estrangeiros estão nova~

mente no litoral, destruindo a pesca do País. O Governo tem co
nhecimento desse fato. A fiscalização do IBAMA também, mas
não toma nenhuma atitude. Estamos procurando ajJdar a fiscaliza
ção, levando ao conhecimento do IBAMA os fatos que estão 0cor:-
rendo, principalmente no Rio Grande do Sul. '

Lamentavelmente, até agora e a cada dia que passa a situa
ção se agrava mais. Nós, representantes dos pescadores do nosso
País, sozinhos não somos nada e nem podemos dar um passo à
frente, mas temos do nosso lado 512 Deputados. Todos juntos va~

mos, por meio de trabalho seriíssimo, procurar resolver defmitiva
rnente o problema que existe no setor pesqueiro brasileirÓ.
Trata-se de uma atividade muito importante não só para a alimen
tação da população brasileira, mas também para a geração de em-
pregos nas cidades e no interior. .

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex· a oportunidade de ocupar
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a tribuna, porque já havia falado na sexta-feira passada, e quando
me inscrevi, não pensava que pudesse discursar novamente tão
cedo. Para minha felicidade, mais uma vez estou transmitindo aos
pescadores do meus País, principalmente da minha cidade históri
ca do Rio Grande do Sul, São José do Norte. Aqui estou, com
unhas e dentes, pedindo a colaboração das Sf's e dos Srs. Deputa
dos para que ajudem a tirar a classe tão importante dos pescadores
da grande crise que atravessa. Contamos tirá-la dessa situação dra
mática com a graça de Deus, com o apoio dos nossos Deputados 
V. Ex' incluído -, porque os Governos Municipais, Estaduais e
Federal ~o consideram que os problemas sejam tão graves como
foi exposto.

O SR. MAURI SÉRGIO (pMDB - AC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, no dia de hoje
queremos com certa euforia, dizer da luta nossa e de outros com
panheiros do Estado do Acre, a fun de que seja resolvido defmiti
vamente o problema do litígio sobre limites entre Rondônia e
Acre, para que os moradoces e as famílias que vivem nas localida
des de Vila Extrema e Calif6rnia possam realmente saber se per
tencem ao Acre ou a Rondônia.

Apresentamos emendas na legislatura passada - quando era
possível - na tentativa de defInir os limites entre as duas vilas.
Contudo, não obtivemos êxito, porque estabelecemos, naquele
momento, o Rio Marmelo como a divisa natural entre o Acre e
Rondônia. Não tendo sido possível, e hoje tendo a felicidade de
contar com dojs Governadoces, o do Acre, Sr. Orleir Cameli, e o
de RonPônia, Sr. Valdir Raupp, que é o do PMDB, que estão ten
do o bom-senso, como gente civilizada de procurar o melhor ca
minho para aquelas populações que vivem ali sem saber se
obedecem ao fuso h'orário de Rondônia ou ao do Acre - porque
existe uma diferença de uma hora entre os dois Estados - e se re
gistram as crianças como nascidas em Rondônia ou no Acre. En
tão, o problema realmente é muito grave.

Tomamos a iniciativa de conversar com o Governador Val
dir Raupp, no dia 28 de março, e chegamos à conclusão, por su
gestão de S. Ex', de que n6s, que estamos mais próximos de
Califórnia, fIcássemos com Calif6rnia, e Rondônia ficaria com a
Vila Extrema. Ressaltoo S. Ex' a dificuldade política em ceder
todo oterrit6rio, porque trata-se de uma área historicamente rei
vindicada por Rondônia, assim como vê a mesma dificuldade para
que o Acre ceda, pelos mesmos motivos.

Enten~o que é coerente a posição do Governador Valdir
Raupp, e o Governador do Acre, Orleir Cameli, tem acenado com
a possibilidade de aceitá-la para um futuro referendo da Justiça.

Portanto, registro a minha alegria de ver tornar-se possível a
reunião, já no próximo dia 9, sexta-feira, nas localidades de Vila
Extrema e Calif6rnia, dos Governadores dos dois Estados, Deputa
dos Estaduais e Federais, Vereadores locais e a população para
discutir o assunto. Acredito que chegaremos a bom termo para o
bem da pqpulação que lá está.

Sr. Presidente, como já falei várias vezes aqui, as pessoas
que lá se. encontram foram chamadas pelos governos ou foram
mandadas por algumas hidroelétricas, construídas pelo Brasil afo
ra: são paranaenses, catarinenses, gaúchos e mato-grossenses. Há
muito poucos acreanos naquela região. Mas n6s precisamos, e eu,
como acreano erepresentante da bancada federal do Acre, encon
trar uma solução para aquele problema. Não me importa se o Acre
vai perder alguns hectares de terra ou não. Não me importa, e
acredito que os rondonienses pensam da mesma forma. N6s quere
mos é que as crianças que nasçam naquele lugar fiquem sabendo,
defInitivamente, se são acreanos ou se são rondonienses; se o ho
rário a ser obedecido é um ou outro, porque há uma diferença de
fuso horário, difIcultando ainda mais a vida daquela população.

Há que se resolver também o problema de registro civil, se em
Rondônia 00 no Acre. Então, é um problema muito grave, e espe
ramos, na sexta-feira, estar dando o passo defInitivo para a solução
do litígio entre Acre e Rondônia, especificamente nas localidades
de Vila Extrema e Califórnia.

O SR. AGNALI)O TIMÓTEO (pPR - RI) - Sr. Presiden
te, Sf's e Srs. Deputados, estou nesta Casa em decorrência de um
problema de saúde do ilustre Deputado Amaral Netto. Espero,
nesta minha rápida passagem, ou talvez mais longa, manter o meu
comportamento, que todos, ou pelo menos quase todos, conhecem
muito bem. É claro que não sou um cidadão dotado do privilégio
da cultura. Não tive a alegria de poder cursar uma faculdade. Saí
do Grupo Escolar D. Carloto, em Caratinga, no 30 ano primário e
fui para o mundo aos quinze anos. Procuro, desde então, manter
com dignidade o nome dos meus pais, Sr. Tim6teio e D. Cathari
na, que nos criaram no mais requintado e saudável ambiente fami
liar. Quanta fartura e quanto carinho! O que faltou na escola
sobrou no ambiente sagrado do meu lar.

Hoje, recebi a visita de alguns servidores públicos da Tele
brás, diplomáticos alguns, agressivo um outro, que ousou dizer,
dentro do meu gabinete, que a Presidência da República está con
seguindo uma votação destacada nesta Casa por estar descarregan
do sobre n6s milhões de dólares.

Sr. Presidente, não sou um crioulo rico como o Pelé, mas
sou integrante da classe média privilegiada. Sou cantor há trinta
anos, acabo de vender 650 mil discos, viajo por todo o Brasil. Te
nho o privilégio de morar como rico, de passear em meus automó
veis como rico. Levo uma vida de rico, embora não o seja.
Ninguém vai ousar, algum dia, oferecer-me alguma coisa que pos
sa mudar minha conduta no transcorrer da minha vida, Sr. Presi
dente! Disse, inclusive, a esse funcionário da Telebrás que, se
dinheiro pudesse comprar voto de Deputado, Fernando Collor não
teria sido cassado, porque seus amigos poderiam ter adotado esse
tipo de comportamento nesta Casa. Aliás, diz D. Catharina, do alto
de sua experiência de 88 anos, que o bom julgador por si s6 se jul
ga. Toda pessoa desonesta olha-se no espelho e vê à sua volta to
dos os outros como iguais.

Fiquei profundamente chocado com o ocorrido. Liguei para
o Presidente da República em seu gabinete e solicitei a S. Ex', por
intermédio de seu secretário, que orientasse seus líderes nesta
Casa no sentido de que fIzessem uma explanação ainda mais
abrangente do que está nos levando a votar a favor dessa flexibili
zação da quebra desse monopólio. A culpa é exclusivamente deles,
que vêm apresentando um péssimo trabalho nos últimos anos.

Além disso, Sr. Presidente, alegam que a Telebrás repassou
aos governos civis, de 1985 até o momento, 20 bilhões de d6lares.
Pedi que trouxessem esses dados de maneira clara, objetiva, sem
dúvida, para que pudéssemos mostrá-los nesta Casa. Não nos p0

demos basear apenas em blá-blá-blá.
Reitero, Sr. Presidente, que s6 há um partido nesta Casa que

apresenta voto remunerado: o Partido dos Trabalhadores. É o úni
co que recebe uma participação de 30% dos salários dos servido
res públicos a ele fIliados. Não somos nós. Que negócio é esse?
Que falta de respeito!

Fala-se também que o nosso salário é uma beleza. Pergunto:
isso é salário? Para mim, é apenas uma ajuda de custo. Desde
quando 5 mil reais é salário? Pode ser para quem não tenha uma
especialidade. Um Deputado desta Casa, que representa seus elei
tores com dignidade e trabalha todos os dias, deveria ganhar tão
bem quanto Bebeto, Edmundo ou Romário, pois somos muito
mais importantes do que eles. Entretanto, recebemos um salário
canalha e sem vergonha de 5 mil reais e a imprensa nos dá porra
da, afIrmando que temos muitas mordomias. O que é isso?
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Registro, de fonna carinhosa e respeitosa, o meu protesto.
Somos representantes de uma Nação, e não de uma meia dúzia de
privilegiados espalhados pelas estatais do Pais. (palmas.)

O SR. ADELSON SALVADOR (Blooo'PSB - ES. Pro
nuncia o seguinte discursos.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, o Espírito Santo, através de sua bancada de Deputados
Federais e do Governador do Estado, Victor Buaiz, já se manifes
tou contrário aos termos de um contrato de adesão fmnado pela
Usiminas, Cia. SidelÚrgica Tubarão e Açominas que exclui o Por
to de Praia Mole da área do porto organizado, complexo portuário
construído ao longo dos anos graças a maciços investimentos pú
blicos.

Neste documento da bancada federal defende-se que a cláu
sula que estipula a exclusão do Porto de Praia Mole do complexo
portuário deve ser retirada em defesa dos interesses do Estado e do
patrimônio público. Não pleiteia a bancada que o contrato para re
gularizar a contratação de carga de terceiros não seja efetivado.
Compreende-se a importância da modernização dos portos, entre
tanto, nunca à custa de prejuízos agravados para a arrecadação dos
Municípios e do Estado do Espírito Santo.

A decisão do Govemo move-se por interesses políticos de
beneficiar-se a iniciativa privada. Na verdade, é uma decisão que
se insere na prática patrimonialista das grandes empresas de bene
ficiar-se do Estado, do dinheiro público e dos investimentos reali
zados, contando para isso com o beneplácito do Exmo. Sr.
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que em so
lenidade realizada no Palácio do Planalto, no dia 27 de abril passa
do, exaltou a necessidade de fumar-se o referido contrato, mesmo
que prejudicial ao interesse público, notadamente os interesses do
meu Estado.

A manutenção desta cláusula que retira o Porto de Praia
Mole do complexo afastará o poder público de qualquer decisão
acerca do orçamento destinado ao porto, da política tarifária, além
de representar ameaças à própria segurança dos trabalhadores, já
que ficarão as empresas desobrigadas de contratar mão-de-obra es
pecializada. Do ponto de vista econômico é um desastre para o
Espírito Santo. A iniciativa privada ficará isenta do pagamento de
tarifas portuárias à União e isenta também do recolhimento do
Adicional de Tarifa Portuária - ATP, tarifa esta destinada ao rea
parelhamento das instalações portuárias.

Pela lei em vigor, somente os portos localizados dentro da
área do porto organizado deverão continuar a fazer este recolhi
mento. Isso significa dizer que a exclusão de Praia Mole repre
sentará um tratamento diferenciado para essas empresas, a
Usiminas, a Açominas e a Companhia SidelÚrgica de Tubarão.

O referido contrato contraria estudos do Ministério dos
Transportes. O próprio Ministro Odacir Klein, em audiência con
cedida aos trabalhadores e à bancada federal do Estado confrrmou
que os teImOS do contrato são injustos e inadequados. Não pode
um contrato de adesão alterar o estatuto jurídico de uma institui
ção fumada em outro instrumento jurídico.

A este pr0p6sito são esclarecedoras as declarações do Dire
tor do Departamento de Portos e Hidrovias do Ministério dos
Transportes, Paulo Antônio Dantas de Rin, que em ofício datado
de 14 de abril de 1994, afrrma categoricamente que o teIminaI de
produtos sidelÚrgicos de Praia Mole não deve ser declarado como
estando fora da área do porto organizado, já que foi construído do
tado de infra-estruturas de proteção e acesso aquaviário construído
pela União exatamente para atender à implantação dos terminais
de carvão e produtos sidelÚrgicos na sua primeira fase.

Ainda neste documento, ele lembra que o contrato para a
implantação do Porto de Praia Mole e a autorização de uso privati
vo dos terminais de carvão e de produtos sidelÚrgicos foi celebra-

do em 12 de março de 1980, disciplinado na segunda cláusula que
o referido porto será de uso público e a sua exploração obedecerá
às disposições aplicáveis da legislação portuária, ficando sob a ju
risdição da Portobrás ou da empresa que ela vier a constituir para
administrar e explorar os portos do Espírito Santo.

O que se vê, portanto, é o interesse do Governo em transfe
rir para a iniciativa privada um patrimônio riquíssimo, construído
graças ao suor do povo capixaba, já que esses investimentos, se
aplicados em outros setores, como saúde, educação, moradia, sa
neamento, etc., representariam inúmeros benefícios à população.
Se foram aplicados na construção desse complexo é porque ele é
importante para a economia do Estado e representa um patrimônio
indispensável.

A lógica de transferir-se pura e simplesmente o Porto de
Praia Mole para o controle da iniciativa privada é venal e prejudi
cial ao Estado.

O Espírito Santo, no curso de pouco mais de quatro meses,
vai sendo prejudicado pelo Governo Federal em áreas essenciais
para o seu desenvolvimento. Primeiro, é a venda açodada do con
trole acionário da Espírito Santo Centrais Elétricas, a nossa ES
CELSA e agora a exclusão do Porto de Praia Mole do complexo
portuário justamente para beneficiar algumas empresas privadas,
que eram do Estado e que também foram vendidas a preço de ba
nana em condições prejudiciais ao patrimônio público.

Este Governo vai, assin:J. se caracterizando como um agente
de grandes grqpos econômicos. Vai transferindo para a iniciativa
privada o patrimônio dos brasileiros, ampliando o fosso que divide
pobres e ricos no Brasil e o Espírito Santo vai pagando um preço
altíssimo com essa política, que precisa ser revertida enquanto ain
da é tempo.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (BlocolPTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
volto a esta tribuna mais uma vez parA manifestar a minha preo
cupação com a maneira açodada como vem sendo proposta nesta
Casa a refoIma da Constituição.

Já alertei o Governo para a necessidade de fazer uma me
lhor exposição de motivos das suas propostas, que considero boas
para o País, conscientizando os Deputados de que devem aprová
las.

Sou pela modernização do Estado, Sr. Presidente, mas não
posso concordar com o fato de que o voto de um Deputado seja
conquistado por telefone. Eu, sendo Governo, não fico ern paz
com a minha consciência ao votar um projeto que não conheça
profundamente, como é o caso da PEC nO 3, que trata das teleco
munica~s, e da proposta da quebra do rnonopólio do petróleo.

E preciso que os Líderes do Governo venham a esta Casa e
exponham com clareza aos partidos as propostas do Governo que
estamos discutindo nestes dias. Nenhuma só vez um Líder do Go
verno procurou a minha bancada, do PTB, que é Governo, para
explicar as propostas de mudança na Constituição, a fIm de nos
convencer a votar favoravelmente a elas.

Portanto, deixo aqui registrada a minha preocupação. Sr.
Presidente, espero que os Líderes do Governo sejam alertados no
sentido de que não busquem os votos dos Deputados através de te
lefone. S. Ex"s devem. isto sim, expor às bancadas os motivos das
propostas governamentais, a fIm de que votemos lucidamente,
conscientes de nossa responsabilidade como representantes do
povo neste Congresso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, quero
trazer a este Plenário e aos gabinetes que estão com os alto-falan
tes ligados uma reflexão.
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Aproxima-se a votação da emenda constitucional mais im
portante da "Ordem Econômica", por seu conteúdo simbólico. A
Petrobrás representou uma era de saudosa memória, pelos exce
lentes resultados que proporcionou a este País. A eventual quebra
do monopólio do Petróleo poderia fundar uma nova era, uma nova
economia.

Queria, Sr. Presidente, salientar alguns aspectos: os auos 70
geraram, na humanidade, uma sensação de agonia diante da pers
pectiva do petróleo escasso. Correu-se mundo afora a lenda de que
em necessário os países pouparem petróleo, já que esse hidrocar
boneto poderia, em algumas décadas, chegar ao [IID. Todavia, a
elevação do seu preço proporcionou o descobrimento de inumerá
veis outros poços, o que ampliou sensivelmente a produção desse
combustivel que move o mundo, e também possibilitou o aperfei
çoamento dos motores, que levou a um decréscimo do uso desse
combusuvel. Hoje a perspectiva é de que teremos petróleo abun
dante pelos próximos sessenta anos.

Dirão alguns, os neoconservadores, os corporativistas, que
em dez, quinze anos, apenas a Venezuela, o México e o Oriente
Médio terão Petróleo suficiente para exportar. Talvez seja verda
de, Sr. Presidente, mas a quantidade de petróleo de que o Oriente
Médio, o México e a Venezuela dispõem dá para sustentar o mun
do por mais de setenta anos. Além disso, com os mveis cada vez
mais crescentes dos impostos ecológicos e ambientais, começare
mos a ter uma elevação do preço do petróleo, o que estimulará as
energias alternativas.

De acordo com relatórios da própria Petrobrás, a potenciali
dade geológica do nosso Pais é de cerca de 20 a 30 bilhões de bar
ris, o que daria para atender às necessidades brasileims por mais
de cinqüenta anos! Ou extnúmos o petróleo e o fazemos já com
maciços investimentos, ou corremos o risco de ver a superação da
em do petróleo e toda essa riqueza para se!npre enterrada nos abis-
mos do nosso subsolo. .

O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S1"s e Srs. Deputados, o
Brasil não é mais um País subdesenvolvido. É um Pais injusto.
Combater a pobreza e a desigualdade é compromisso do Governo
Fernando Henrique Cardoso. O combate à pobreza é tarefa de lon
go pmzo que pressupõe a continuidade do desenvolvimento eco
nômico com redistribuição de renda, reforma do Estado e
execução eficiente dos grandes problemas públicos nas áreas de
educação e saúde.

É indispensável promover uma forma distinta de atuação e
.de gerenciamento de programas sociais que possam trazer benefI
cios imediatos para a parcela da população que não usufruir do
crescimento do País.

Neste sentido, o Governo Federal lançou o Programa Co
munidade Solidária, presidido pela Primeira-Dama do Pais, S1"
Ruth Cardoso, e trata-se de uma proposta de parceria do Governo
Fedem! com Estados, Municipios e sociedade, com vistas a uma
ampla mobilização nacional em prol do atendimento das necessi
dades básicas dos segmentos mais pobres e mais carentes.

Na construção dessa parceria o Governo Federal participa
inicialmente com um conjunto de programas, que vêm desenvol
vendo em toda a Nação.

O Comunidade Solidária enfrenta o desafio de melhorar o
gerenciamento dos programas sociais, evitando a centralização, a
fmgmentação, o clientelismo, que redundam em ineficiência, des
continuidade e desperdicio de recursos, como viamos em tempos
anteriores.

O Comunidade Solidária reconhece que o con1bate à pobre
za não se esgota no âmbito restrito das ações sociais.

Esse programa representa um novo modo de enfrentar a
questão social, a partir da integração e descentralização das ações
de governo e de uma abertura à participação e parceria com a so
ciedade, baseado nas recentes experiências de mobilização da so
ciedade civil brasileim no combate à fome e à exclusão social.

Neste ano, o Programa irá atuar em cinco áreas:
I) Saúde, alimentação e nutrição, com ênfase ao combate à

mortalidade infantil, alimentação escolar, alimentação do trabalha
dor e distribuição de alimentos;

lI) Serviços urbanos, com ênfase ao programa de momdia e
saneamento;

IH) Desenvolvimento ruml, com ênfase aos programas de
assentamento de trabalhadores rurais e apoio à agricultum fami
liar;

IV) Apoio à micro e pequena empresa, coopemtivas e ou
tras formas associativas de produção, visando à gemção de empre
goerenda;

V) Defesa de direitos, com ênfase aos programas de apoio a
creches, pré-escolas e de atendimento de crianças e adolescentes
em situação de risco.

Ao integmr o Programa, eles recebem o selo de prioridade,
que os credencia como alvo preferencial para alocação de recur
sos, integração e articulação com outros programas e niveis de ação
governamental, bem como abertum à parceria com a sociedade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com gmnde satisfação que
trago a esta Casa estas informações. Nosso País, com certeza, dei
xará de ser injusto com a execução das ações do Comunidade So
lidária. É o que já está acontecendo. Ontem a Secretária Executiva
do Programa, S1" Anna Peliano, reuniu-se em Salvador com Secre
tários Estaduais das áreas envolvidas, pam definir uma série de
ações conjuntas entre o Governo Federal, Estaduais e Municipais,
além da participação da sociedade civil no âmbito do plano de
ação de combate à fome e à pobreza.

Segundo a S1" Anna Peliano, o Comunidade Solidária iden
tificou 1.783 Municipios em todo o Pais que serão alvo de atenção
especial, conforme relatório cIÍtico do IBGE, IPEA e UNlCEF.

Anna Peliano declarou existir um grupo de 218 Munidpios
localizados na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais que estão com
estado de calamidade pública ou de emergência decretados devido
aos efeitos da seca.

Nessa reunião ficou defmido que nesta primeira fase do
Programa, o Governo investirá aproximadamente R$I00 milhões
para atender a 164 Municipios baianos que estão em estado de ca
lamidade ou emergência.

Sr. Presidente, o Secretário do Planejamento do Estado da
Bahia, Sr. Luiz Carreim, destacou a importância desse Programa
no Estado, que já será beneficiado pelo Plano de Desenvolvimento
Sustentando do Semi-Áridp, Programajá em curso do Governo
Paulo Souto, demonstrando, assim, que as dificuldades do povo
baiano mais carente logo serão amenizadas.

Torna-se, portanto, indispensável para a boa execução do
Comunidade Solidária a parceria entre os Governos Federal, Esta
duais e Municipais, além do importante apoio e participação da so
cieda~civil, com a criação de comitês e conselhos municipais.

E esse, sem dúvida, o exemplo de combate à pobreza que o
Governo Fernando Henrique tem dado, inclusive acatando os an
seios do povo, quando deu entrada em projeto de lei no Congresso
Nacional determinando que os alimentos em estoque na Conab se
jam distribuidos pelo Comunidade Solidária.

Muito obrigado.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - Pi Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, como
todos sabem. a economia piauiense é muito frágil e não resiste,
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sem sobressaltos, às medidas das autoridades da área econômica,
com a finalidade de estabilizar nossa economia, conter a inflação e
fmnar o real como moeda forte.

Assim, aumento da taxa de juros, acarretando queda de ven
das, dificuldades de acesso ao crédito bancário, tudo contribui para
o desmoronamento de pequenas e médias empresas que não pude
ram sobreviver a uma verdadeira revolução na ordem econômica.

Evidentemente, essa não era a intenção do Govemo. Mas
estas coisas acontecem. E dá para remediar.

O piauiense não é um devedor relapso. Também não é um
aproveitador a tirar vantagens das circunstâncias. Por isso mesmo,
tomo a iniciativa de solicitar ao Banco do Brasil a abertura de uma
linha de crédito especial para socorrer o empresariado do Piauí,
notadamente os pequenos e médios, nesta situação tão aflitiva.

Não se trata de privilégio para uma classe, mas apoio a um
setor preponderante da economia estadual sem a qual o Piauí não
pode subsistir.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (psDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar registrado nos Anais
desta Casa que a tragédia que se abateu sobre Salvador trouxe-me
um momento de muita dor, mas também de muita solidariedade. A
cidade de Salvador recebeu do Governo Municipal, por intermédio
da Prefeita lidice da Mata; do Governador do Estado, Paulo Sou
to; do Govemo Federal, especialmente, por intermédio do Presi
dente da República e do Ministro José Serra, o apoio de que está
necessitando para enfrentar um de seus momentos mais trágicos e
difíceis, em que já faleceram 55 pessoas.

Estamos, Sr. Presidente, registrando a dor e a solidariedade
que, no momento, se desenvolve em Salvador.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que os aposenta
dos e pensionistas receberão, a partir deste mês, um reajuste de
42%, obtido com muita luta pelo Congresso, e não concedido pelo
Governo. Ainda assim, há uma perda para os aposentados e pen
sionistas, durante o período do Plano Real, de cerca de 71%, e ao
longo do tempo, de 115%.

Mediante o precedente jurídico que concedeu aos aposenta
dos e pensionistas o mesmo aumento dado ao salário mínimo, luta
remos para que este novo reajuste também seja estendido aos
aposeniados e pensionistas, ainda antes da aprovação da medida
provisória que fJXará o valor.

O SR. RUBENS COSAC (pMDB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cum
prindo uma assertiva secular, segundo a qual não se deve governar
de costas para o povo, a Assembléia Legislativa de Goiás deu iní
cio, recentemente, a um intenso programa de reuniões plenários
nas principais cidades do Estado.

Sob o lema Assembléias no Interior, a iniciativa visa a man
ter uma maior interlocução com a sociedade civil, à luz da sintonia
que o Poder Legislativo deve manter com a sociedade como um
todo.

O objetivo principal do certame é, conforme comunicação
do Presidente do Legislativo goiano, Dep.1tado Luiz BittenCaIrt,
criarum espaço importante de aproximação entre a instituição e as
prefeituras, câmaras municipais, sindicatos, entidades repre
sentativas da sociedade em todo o estado e a população em geral.

Visa, ainda, garantir um contato direto dos Parlamentares
com a realidade sócio-econômica e política do Estado de Goiás.

Concordo plenamente com a justificativa do Presidente da
Assembléia Legislativa quando afmna que, num momento de pro
fundas transformações nas relações políticas do País, faz-se neces
sário resgatar o compromisso de representação dos Deputados

com todo o Estado de Goiás, através da presença efetiva~ regiões,
através de reuniões que contribuirão significativamente para o au
mento da credibilidade e do respeito com a atividade parlamentar.

Por outro lado, essas reuniões possibilitarão aos Parlamen
tares um contato efetivo com a realidade do Estado, garantindo
subsídios para o aprimoramento de sua atividade política.

O primeiro desses encontros ocorreu no dia 7 de abril últi,.
mo, em Quirin6polis, no Sudoeste do Estado, e contou com a par
ticipação de representações de dezesseis Municípios da região.

O segundo foi em Formosa, aqui perto de Brasília, e reuniu,
no dia 12 de maio corrente, lideranças políticas e empresariais da
região geoeconômica do Distrito Federal, estando prevista a pr6xi
ma reunião em Goianésia, no mês de junho vindouro.

Infelizmente, Sr. Presidente, em virtude de compromissos
anteriormente assumidos, não me foi possível comparecer ao en
contro em Formosa. Mesmo assim, registro o fato e me congratulo
com as lideranças políticas de Goiás no plano estadual, pelo alto
significado da iniciativa, indo diretamente ao povo sentir as suas
necessidades e buscar soluções no âmbito de sua alçada.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, enquanto o Governo anuncia
polpudas diárias para viagens nacionais e internacionais, chegando
a valores de U$524,OOO.OO, um escândalo acontece ao lado do Pa
lácio do Governo. Escândalo, repito, pois a Banda Sinfônica do
Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro encontra-se em Bra
sília, em missão oficial e seus componentes, humildes militares e
chefes de família, há quinze dias afastados de seus lares, estão per
cebendo, à título de diárias, menos de R$lO,OO por dia.

Vale lembrar que não estamos em guerra e tal missão cons
trange e humilha estes mais de cem profissionais que são obriga
dos a ficar conímados no Grupamento de Fuzileiros. Os valores
pagos a eles, a título de diária, de alimentação, pousada e locomo
ção urbana é inferior até ao valor de um tíquete-refeição distribuí
do nesta Casa.

As reclamações por mais esta discriminação são muitas. Al
guns não têm como sequer fazer uma ligação telefônica para espo
saefilhos.

Os militares continuam esquecidos pelo Chefe Supremo das
Forças Annadas. Agora os burocratas, os seus apaniguados deten
tores de DAS, que recebem até R$6.400,OO por mês, mesmo em
missão dentro do País, ganham p<r diária mais do que estão ga
nhando por quinze dias estes profissionais da Pátria.

Portanto, espero que as autoridades da Marinha Brasileira,
através de seu Ministro, ouvido este legítimo interlocutor, tome
providências no sentido de sanar mais esta discriminação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Dep.1tados, neste
momento passo a relatar trechos da Carta de pedido de garantia de
vida para cinco país de família dos índios da comunidade indígena
Tremembé: ''N6s, Tremembé de AlmofalalVarjota estamos nova
mente nos dirigindo às autoridades responsáveis no nosso País e
aos nossos amigos que nos apóiam para dar notícias de alguns fa
tos que estão acontecendo na nossa á..-ea indígena".

Sr. Presidente, a morte anunciada dos índios que estão à
frente do processo de demarcação, merece o mais amplo repúdio
desta Casa, ao mesmo tempo em que se faz necessária uma ampla
articulação no sentido de buscar soluções para pôr fun ao estado
de insegurança em que vive a comunidade dos índios Tremembé.

O mais grave, Sr. Presidente, é que as ameaças aos Tre
membé é feita também pelo próprio dirigente do Executivo Muni
cipal, ou seja, o Prefeito da cidade de ltarema, que tenta intimidar
as lideranças indígenas em um flagrante desrespeito a seus direitos
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constitucionais. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é de ex
trema gravidade os fatos ocorridos na área indÍgena Tremembé, na
localidade de Varjota, Estado do Ceará.

Quero informar também a esta Casa que enviamos Oficio
ao Sr. Ministro da Justiça para que adote providências que não só
pupam, de acordo com a lei, os responsáveis por tão bárbara con
duta, como também garantam a vida dos Tremembé ameaçados:
José Valdir de Holanda, Luís Manoel do Nascimento e Manoel
Marciano.

O Conselho de Articulação dos Povos, e Organizações Indí
genas no Bmsil (CAPOm), entregou ao Presidente Fernando Hen
rique um documento reivindicando que o Governo brasileiro não
promova nenhuma mudança no Decreto nO 22191, o qual detenni
na o procedimento para demarcação de terras indígenas. A entida
de afuma que a proposta de mudança no Decreto nO 22191, que
contempla a revisão das terra. jã demarcadas e a participação de
particulares no procedimento administrativo para a demarcação de
terras indígenas trarã sérias conseqüências para os povos indíge
nas. A entidade alerta ainda que a mudança do Decreto nO 22191
protelarã, uma vez mais, a demarcação de terras indígenas, rea
brindo conflitos, disputas e estimulando a violência contra essas
comunidades.

O SR. FREIRE JÚNIOR (pMDB - TO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sms. e Srs. Deputados, é com
imensa satisfação que comunico aos membros desta Casa que na
tarde de ontem foi eleito, por unanimidade, o Sr. Lourival Novaes
Dantas para presidir a Federação de Indústrias de Bmsília - triênio
95/98.

Lourival foi um dos pioneiros desta Capital, iniciou sua ati
vidade industrial no setor grãfico, com muito trabalho e dedicação,
conseguiu vencer. É um homem de 'bem, correto em suas ações,
trabalhador e companheiro de todas as homs.

Sr. Presidente, Sras. e Srs Deputados, quero, na oportunida
de, parabenizar todos os membros representantes da indústria de
Brasília pela feliz escolha de Lourival Novaes Dantas para presidir
os destinos da Fibra pelos próximos três anos.

Desejo ao meu amigo, que no próximo dia 5 de agosto toma
posse no comando maior da Federação de Indústria de Brasília,
meus sinceros votos de um mandato proficuo e de grandes realiza
ções.

Em o que tínhamos a dizer.
O SR. FEU ROSA (psDB - ES. Pronuncia o seguinte dis

curso.) - Sr. Presidente, Sms. e Srs. Deputados, representante que
soo, com muita honra, para mim. do Estado do Espírito Santo nesta
Casa, volto à lrilxma para me pronunciar sobre um assunto que fere,
profundamente, os meus sentimentos humanos e de bmsilidade.

Refiro-me, Sr. Presidente, Sms. e Srs. Deputados, ao grave
problema dos menores desamparados, para os quais deveriam vol
tar-se todo o nosso carinho e compreensão e jamais as violências
contra eles praticadas.

Li no jornal A Gazeta, que se edita em Vitória, em seu nú
mero de 13 de maio, dolorosa reportagem sobre o número de de
núncias relacionadas à violência praticadas contra crianças no meu
Estado.

Somente nos primeiros quatro meses deste ano, houve um
acréscimo de 650 denúncias por mês, enquanto no ano passado fo
ram registradas, em média, 350 por mês. Por conseqüência, este
ano os registros estão sendo de mil atendimentos mensais.

As maiores vítimas são crianças de zero a cinco anos e as
agressões mais comuns são espancamentos e até outras de carãter
mais perverso, como queimaduras e ingestão de mamadeiras quentes.

O que mais revolta o nosso espírito cristão, Sr. Presidente,

Sms. e Srs. Deputados, é que 49% dos maus-tratos são pmticados
pelas próprias mães.

Verificadas essas agressões, exatamente no mês em que se
comemora o Dia das Mães, a constatação de tão cruéis episódios é
motivo para profundas reflexões. Para o Presidente do Programa
SOS Criança, Paulo Roberto Pompeu, a explicação consiste na
perda de autoridade. Ele entende que essas mães também são víti
mas de agressão no lar e acabam descarregando uma agressividade
latente na criança. Acrescenta que essa mulher é humilhada e,
quando peIde a relação de autoridade, tende a garanti-la se exce
dendo com atos violentos. Nos casos de agressão paterna, a causa
principal seria o alcoolismo.

Pode ser um conceito unilateml o do nobre coordenador do
Programa SOS Criança, mas é, também, sem qualquer sombm de
dúvida, um componente digno de reflexão.

O art. 130. do Estatuto da Criança e do Adolescente pres
creve que, verificada a hipótese de maus tratos, abuso sexual ou
crueldade, a autoridade judiciãria pode determinar o afastamento
do agressor.

Melhor, sem dúvida, é a manutenção da criança no lar, mas
mediante um trabalho de conscientização junto à família, no seio
da qual ocorre a agressão. Em casos dessa natureza, faz-se impor
tante a visita constante de assistente social.

Se constatado que não há condições de permanência da
criança no lar, deve ser procurado um parente próximo a quem
competirá a criação e a educação da criança. Só esgotado esse re
curso, o menor devem ser encaminhado ao SOS Criança. Não são
raros os casos de menores de nove ou dez anos que vão aos SOS,
em busca de socorro. Alguns abandonam o lar, mas outros retor
nam depois de denunciarem as agressões sofridas. O número de
crianças nas ruas pode ser conseqüência das agressões sofridas.

Casos ainda mais chocantes e abominãveis têm oconido,
mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os que acabo de citar
são mais do que suficientes para comprovar a falta de assistência
até humilhante em que vive menor desamparado, tanto no Espírito
Santo como em todo o Brasil.

Se hã verdadeiro espírito cristão e de generosidade na alma
dos governantes, é preciso dizer que jã passou da hora de se pres
tar assistência verdadeiramente humana ao menor e de enquadrá
lo em convívio social sadio, porque dessas gerações depende, em
muito, o futuro do Brasil. Com certeza ainda é tempo. Vamos to
dos aproveitã-lo.

Em o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados.

O SR. SALOMÃO CRUZ (Bloco/PFL - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, mais
uma vez um representante de Roraima sobe a esta Tribuna para
pedir uma solução para o caos energético que reina no Estado.
Este clamor jã se tornou rotina para os Deputados do meu Estado,
sem nenhuma solução para õ problema.

Pior que a repetição de apelos estéreis é a monótona repeti
ção do caos. Em pleno fun do século XX, quando os apelos de
modernidade ecoam em todo País, quando o modelo energético
em vigor desde o Governo de Juscelino Kubitschek, antes mesmo
da fundação de Bmsília, está completamente esgotado; o Estado
de Roraima ainda se encontra carente de uma alternativa energéti
ca consolidada, tal qual no início da década de 50, quando Rio e
São Paulo estavam sujeitos a constantes racionamentos de energia.

Como pobre o epígono dos centros mais adiantados do País,
Roraima repete a situação da carência de maneira mais mdical,
pois não consta que no passado os veículos da região Sudeste fica
vam retidos nas garagens por falta de combustível, a exemplo do
que freqüentemente ocorre em nosso Estado.
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E inadmissível este descaso A época do Território, dizia-se
que Roraima era tratado como se fora. "quintal de Brasília". Hoje,
dada a disimportância que nos é dispensada e mantida, ainda, a de
pendência em relação aos "favoráveis federais", posso dizer que
deixamos de ser o quintal para sennos o ''terreiro de Brasília".

Sr. Presidente, mais grave ainda que é não llies falo apenas
de veículos parados ocasionalmente, sem combustível. Denuncio
os black-outs constantes ocorridos, pelo menos cinco meses por
ano, provocados pelo racionamento de 61eo em nossa usina! De
nuncio os prejuízos de nossas pequenas empresas, a paralisação de
serviços públicos, o desestímulo a novos investimentos! Denuncio
a estagnação planejada que nos é imposta.

Neste período, a estiagem é previsível, mas nenhuma provi
dência foi tomada para evitar o racionamento, sequer o aumento
da capacidade de estocagem, uma vellia reivindicação do nosso
povo.

Ultimamente, já em 19:15, ~?tt]OS observado alguma tentati
vas de solução p.ki1 a <:-lho;;; ellerg';li~<'<. de Roraima. O próprio Pre
sidente Fernando Henrique CardObV, quando de sua visita à
Amazônia, em abril deste ano, comprometeu-se a avaliar e defuili
em 120 dias, os projetos energéticos que serão desenvolvidos para
a região; detenninando o Ministro das Minas e Energia a criação
de um Grupo de Traballio para estudar a questão.

No contexto, um passo importante. foi dado duraute recente
reunião entre os governos da Venezuela e do Brasil, quando o Go
verno brasileiro anunciou sua fmne intenção de, fmalmente, com
prar eletricidade e petróleo da Venezuela, para suprir o
abastecimento da região Norte.

Estamos acompanhando, com interesse, todos os contados
que a Eletronorte vem mantendo com a empresa. venezuelana
Edelca, que possui um significativo parque gerador de energia na
Venezuela e que poderia f~'Jorecer os Estados de Roraima e Ama
zonas.

Contudo, mesmo festejando esse propósito de nossas auto
ridades, manifestamos nossa natural desconfIança sobre a efetiva
ção desta carta de intenção. Basta lembrar, como exemplo, a
história do gasoduto Brasil-Bolívia, pontilliada, ao longo de mais
de cinqüenta anos, de túmulos de cartas de intenção, sem nada de
concretamente defInido.

Talvez, Sr. Presidente, com base em experiências anteriores
de parcerias com os países vizinhos como a Bolívia e na urgência
de uma solução para nosso Estado, não podemos igualmente dei
xar de protestar por Roraima ainda não ter sido considerado pela
Petrobrás, dentro dos estudos referentes ao aproveitamento, como
insumo energético das reservas de gás do rio Solimões, onde se
destacam os campos das bacias Urucu e Juruá, situados no cerne
de nossa Amazônia. Nesse sentido já encaminhei documento de
solicitação à Petrobrás e à Eletronorte, responsáveis pelos estudos
no âmbito do Ministério das Minas e Energia.

A província gaseífera do Juruá foi descoberta em 1978,
como resultado dos traballios exploratórios desenvolvidos pela Pe
trobrás na bacia do Solimões, no alto Amazonas. Em 1986, essa
descoberta foi complementada pela localização das províncias do
rio Urucu e do leste do Urucu, com potencial de produção de óleo.
gás natural e condensado estabilizado.

Os valores mais recentes da bacia do rio Solimães indicam
reservas com cerca de 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural.
São valores expressivos, quando comparamos com as reservas
brasileiras de gás natural, que totalizam 137 billiões de metros cú
bicos. A Amazônia, portanto, já detém cerca de 40% das reservas
nacionais de gás natural. Estes números, Sr. Presidente, crescem a
cada dia, à medida que os traballios de prospecção e exploração
vão se adensando na região.

Lembro-me que já em 1986, a descoberta do campo de Ju
ruá foi saudada como o caminho para a auto-sufIciência energética
brasileira. A Petrobrás, então, chegou a divulgar a intenção de
conslnlir instalações industriais para a fabricação de uréia, amô
nia, metanol e gás liquefeito.

Também à época, a região Sudeste passou a clamar pelo gás
do Juruá. Com o ufanismo caracteústico das autoridades brasilei
ras, o Consellio Estadual de Energia, de São Paulo, incluiu em
seus planos a construção de um gasoduto ligando, Juruá a São
Paulo, com uma extensão de 3.500 quilômetros custo de cerca de
5 bilhões de dólares. O projeto, como tantos outros, morreu sufo
cado em pillias de atas de reuniões de grupos de trabalho.

Como de hábito, mais uma vez quiseram priorizar a utiliza
ção dessa alternativa energética de forma dissociada da realidade
regional. Num primeiro momento, jamais se pensou na possibili
dade de o gás natural vir a ser um importante vetor de desenvolvi
mento regional.

A utilização do gás para a própria região ganhou força so
mente em 1989, quando a Eletronorte apresentou à Petrobrás estu
dos mostrando a viabilidade da utilização deste gás na geração de
energia elétrica, substituindo os derivados de petróleo consumidos
pelas termoelétricas dos Estados do Amazonas, Rondônia e Acre.
Mais que qualquer região, a Amazônia deve ser beneficiada por
essa alternativa energética, cuja qualidade é reconhecida principal
mente no que se refere a impactos ambientais e à perspetiva de uti
lização de outros derivados.

Ainda em 1989, a Petrobrás não sinalizava favoravelmente
para o atendimento das termoelétricas de Roraima, porque o trans
porte proposto através de gasodutos, inviabilizava a inclusão do
nosso Estado, como beneficiário do gás da Amazônia.

Hoje, temos convicção de que Roraima também se apresen
ta com todas as condições necessárias para receber o gás natural,
principalmente pela opção do transporte fluvial, utilizando-se bar
caças criogênicas, alternativa adotada mais recentemente pela Pe
trobrás. Esse projeto, se concretizado, representaria uma solução
energética que não necessitaria de longas negociações internacio
nais e as incertezas que acarretariam a importação de petróleo e
eletricidade da Venezuela.

Temos certeza, Sr. Presidente, de que com o gás natural, os
Estados da Amazônia e de Roraima, estarão edifIcando um novo
pilar para consolidar seus desenvolvimentos econômico-social.
Será mais um exemplo de uma riqueza natural traduzida em de
senvolvimento auto-sustentável para toda esta importante região
brasileira.

Apela, portanto, ao Poder Executivo, através do Ministério
das Minas e Energia, para que sejam reiniciados os estudos da uti
lização do gás de Juruá como insumo energético em Roraima.

Lembro, também, que essa solução, além de minorar o esta
do catastrófico da crise de suprimento em meu Estado, daria cum
primento a uma das metas do Plano Nacional de Gás, que
recomenda a continuidade das pesquisas de gás natural na região
Norte. de modo a garantir o atendimento de demanda local.

É preciso que o Muro de Berlim caia também para o Estado
de Roraima, na questão energética!

Finalmente, Sr. Presidente, a Amazônia, pelas suas especifI
cidades, têm que ter um tratamento diferenciado no que se refere à
sua política energética, que deve estar direcionada para a geração
de empregos e renda na própria região. Daí por que entendemos
fundamental o papel do Governo Federal através de suas empre
sas, implementando e viabilizando projetos energéticos que te
nham essas características desenvolvimentistas.

Como diz inspiradora canção popular, "quem sabe faz a
hora, não espera acontecer". Portanto, convido, solicito, conclamo
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os Deputados de Roraima, os Deputados da Amazônia e os Depu
tados do Brasil, para que se unam na defesa do gás de Juroá. Juroá
é energia, Juroá é desenvolvimento, tão necessários para a Amazônia.

Aqui do Congresso Nacional estaremos vigilantes, acompa
nhando o desenrolar desses estudos.

O SR. ANTÔNIO JORGE (pPR - TO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, a Funda
ção de Assistência ao Estudante é o braço do Ministério da
Educação e do Desporto na área social.

Através dela, cumpre o MEC uma das tarefas que lhe atri
bui a Constituição.

É o órgão responsável por programas significativos para de
mocratização do acesso do educando à escola, e a sua manutenção,
tais como a merenda escolar, o livro didático e a saúde escolar.

Inspirada na idéia democrática da descentralização, a FAE
vem imprimindo nova dinâmica às suas atividades.

.Masta-se a possibilidade de conupção, presente quando re
cursos vultosos dependem de decisões centralizadas.

No que toca ao livro didático, por exemplo, a descentraliza
ção do regime de recursos para os Estados facilita a distribuição de
acordo com o calendário escolar. Elimina os atrasos - preocupa
ção presente no pronunciamento que o Presidente da República
fez em cadeia de rádio e televisão ao iniciar o governo.

A FAE distribuiu 52 milliões de livros em 1994 a alunos
matriculados em escolas públicas e comunitárias de 10 grau.

Através do programa nacional salas de leitura foram ofere
cidas a 25.600 escolas conjuntos de livros de literatura infanto-ju
venil e peri6dicos de interesse de ahmos e professores. Estimula-se,
assim, o hábito de leitura entre crianças e adolescentes.

Através do Programa Nacional de Biblioteca da Professora,
que visa ao aprimoramento dos docentes, foram adquiridos 5 mil
acelVos em 1994.

Vinte e cinco foram as obras de reconhecida qualidade di
dático-pedag6gica publicadas graças ao Programa Nacional de
Editoração gráfica. Ampliam-se, assim, as fontes de consulta de
alunos e professores.

Trinta milliões de alunos da rede pública, distribuídos em
220 mil escolas, são beneficiários do Programa Nacional do Mate
rial Escolar, tendo recebido kitii escolares contendo cadernos, lá
pis, borrachas, réguas, apontadores, canetas, enfim. todo material
necessário.

Mas não cuida da FAE apenas do material didático. É sabi
do, Sr. Presidente, que há uma correlação entre os índices de eva
são e repetência e a ausência de merenda escolar. Muitas crianças
vão à escola principalmente para se alimentar. Desnecessário lem
brar que o baixo nível de nutrição da criança compromete seu ren
dimento escolar. Assume relevo o Programa Nacional de
Alimentação Escolar, que atende, hoje, a mais de 30 milhões de
crianças, com um aporte que garante 15% das necessidades nutri
cionais diárias.

Atuando em conjunto com o Programa Comunidade Solidá
ria, a FAE atenderá, através do Programa Nacional de Saúde Esco
lar, aos alunos das regiões mais carentes do País. No ano passado,
mais de 20 milliões de estudantes beneficiaram-se do apoio à rede
pública de ensino do 10 Grau ao desenvolvimento de ações educa
tivas, preventivas e curativas, nas áreas de saúde geral, odontolo
gia e oftalmolo~a.

Finalménte, Sr. Presidente, a FAE proporciona transporte
escolar, sobretudo nos bolsões de pobreza da área rural, tendo
atendido a 3.200 Municípios no ano passado.

Queremos, Sr. Presidente, congratular-nos com a FAE pelo
trabalho desenvolvido e com o Sr. Ministro da Educação e do Des
porto pela iniciativa de promover uma gestão descentralizadora.

O SR. LAEL VARELLA (BlocolPFL - MO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, não ha
via razões para os petroleiros continuarem em greve depois da se
gunda condenação unânime do Tribunal Superior do Trabalho.
Não constituía nenhum demérito para os petroleiros curvarem-se a
uma decisão do Tribunal.

Mas não é assim que entendem essas falsas lideranças sindi
cais, que têm outras intenções além das reivindicações salariais.

Foi o que n6s denunciamos ao ser noticiado que a CUT
montou um "quartel-general" em Brasília para desencadear uma
"operação de guerra" propagandística, que inclui um autêntico
''patrulhamento'' do Congresso Nacional e que tenta colocar em
cheque o Executivo.

Essa atitude só vem se agravando durante as votações das
emendas constitucionais em que o PT e os partidos de esquerda,
na falta de argumentos, elaboram verdadeiras badernas no Plená
rio desta Casa.

Eles pr6prios confessam que estão sem rumo depois da que
da do Muro de Berlim, em que ficou patente o fracasso e a miséria
do regime comunista, a ''Vergonha do nosso século", na expressão
do Cardeal Ratzinger.

Sr. Presidente, a situação de anormalidade havia chegado ao
limite do suportável. O problema tornou-se um caso flagrante de
desrespeito à lei e ao Tribunal, bem como de menosprezo aos mi
lhões de consumidores.

O Governo poderá dialogar com os trabalhadores que sofre
ram esse terrorismo piqueteiro, desse sindicalismo demagógico,
mas não deve ceder em nada a essas falsas lideranças sindicais,
que deverão sofrer as devidas sanções da lei, mantendo as demis
sões decretadas.

Tenho dito.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA, Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, infelizmente, no
Brasil, as empresas s6 se preocupam com a saúde do trabalhador,
quando o assunto vira notícia de jornal. É o que está acontecendo
com a empresa de alumínio ALBRÁS - Alumínio Brasileiro S/A,
localizada no Município paraense de Barcarena, a 40 quilômetros
de Belém. O Sindicato dos Metalúrgicos do Pará fez a denúncia, e
a empresa confmnou, em nota oficial, que existem três casos de
portadores da chamada leucopenia (redução de glóbulos brancos).

Mas existem outros casos ainda não identificados pela em
presa de ex-funcionários que estão com problemas de saúde devi
do a forte exposição a produtos químicos. É o caso, por exemplo,
dos operários Raimundo Wallace C. Rocha, ex-operador de fomo,
da unidade ''Redução Ir', que está com Sarcona Neurogênico, um
tipo de câncer identificado pelo CID 171.1. O outro, que está com
câncer de estômago, CID 154, é o operário Edilson Pinto de Sou
za, também operador de fomo da ''Redução I". Existe também um
outro operário de prenome Jarbas, que está com câncer no cérebro.

A leucopema, que a empresa admite existir, pode ser provo
cada pela exposição dos funcionários ao benzeno, substância quí
mica usada no processo industrial. Mas a empresa nega que a
contaminação seja por benzeno, justificando que utiliza graus infe
riores ao que é recomendado por organismos internacionais. En
tretanto, há necessidade de se realizar uma peócia técnica
envolvendo institutos e pesquisadores especialistas no assunto.

A Albrás tenta minimizar os efeitos da doença e alega pres
são do Sindicato por causa da campanha salarial. Mas em situação
semelhante, quando os lavradores da localidade de Vila do Conde
denunciaram que o fluoreto estava destruindo diversos tipos de ár
vores frutíferas, a empresa também se apressou em negar que o
fluoreto pudesse provocar tal efeito. Mas tratou de modificar o sis
tema de ftltros, e o problema diminuiu. Quem fez a denúncia não
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estava discutindo acordo salarial, mas foi a comunidade do entor
no da fábrica, em 1991. Da mesma forma, a ALBRÁS maneIro
amostra das plantas para a Universidade de Viçosa, em Minas Ge
rais, para fazer uma perícia.

Agora, como em 1991, a Albrás anuncia que vai contratar
uma "empresa especializada" para que seja realizada nova perícia
sobre a presença de benzeno na fábrica. Ou seja, mais uma vez
fica claro que a empresa só toma providência depois que os traba
lhadores tomam públicas suas denúncias.

O SR. ADROALDO STRECK (pSDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) .,.. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, muitos
países do mundo, por falta de recursos próprios para os seus pro
gramas de expansão, estão abrindo ou tomando flexível o mono
pólio das telecomunicações. Os Tigres Asiáticos e o Japão, para
aumentar em apenas 17% o número das linhas telefônicas instala
das, teriam que desembolsar 90 bilhões de dólares. Um gigante
como a Deutsche Telecom acumula dívida calculada em 62 bilhõ
es de dólares e precisa de outros 36 bilhões de dólares para conti
nuar seus investimentos na ex-Alemanha comunista.

Na Itália, a estatal Telecom, controlada pela holding deno
minada STET - Societá Finanziaria Telefonica, caminha para um
processo de privatização com a venda da participação acionária do
govemo imediatamente. Na Espanha, os selViços de telecomunica
ções são operados, na fonna de mon0p6lio p1blico, pela Empresa
Telefonica de Espanha, da qual o governo detém 32% do capital.
A Telefonica de Espanha, a exemplo da STET italiana, trata da
abertura de capital à iniciativa privada, mantendo a presença do
governo em qualquer circunstância, por meio das "ações de ouro"
(golden shares).

Assim como a maioria dos países europeus, a França ini
ciou a reestruturação das telecomunicações, hoje 100% nas mãos
do Estado. O processo de liberalização ao ingresso de capitais pri
vados poderá ocorrer antes de 1998, para que a France Telecom, a
Deutsche Telecom, em pan:eria, comprem a empresa norte-ameri
cana Sprint Corporation. A Inglaterra privatizou a British Telecom
em 1982, dentro da política de venda de participações acionárias
do governo ao setor privado com o objetivo de diminuir o déficit
póblico.

Ao contrário da Europa, onde tudo é feito com cautela, a
América Latina coleciona exemplos de privatização e selViços te
lefônicos convencionais feitos de forma açodada. A Telmex mexi
cana teve seu controle acionário (51%) vendido por 1,8 bilhão de
d6lares à operadora norte-americana Southwestem Bell, à France
Telecom e ao grupo mexicano Corso. Num neg6cio de tal enver
gadura 1,8 milhão de d6lares é troco.

A Argentina dividiu a Estatal ENfEL em duas entidades
que passaram a atuar nas regiões norte e sul. A parte do norte fi
cou com a Stet italiana, France Telecom, MP Mongan e a empresa
local Companhia Pérez. O volume de dinheiro obtido foi de 100
milhões de d6lares. A empresa operadora da região sul foi vendida
a um cons6rcio formado pela Telefônica de Espanha com o Citi
corp e o Banco Rio de La Plata por 114 milhões de dólares em di
nheiro. Apurar 214 milhões de d6lares vivos pela transferência dos
serviços de telecomunicações da Argentina é um neg6cio ruinoso,
mesmo se considerando a situação precária da ENTEL.

A experiência do Chile na privatização de seu sistema de te
lecomunicações é idêntica à dos demais países latino-americanos.
A diferença está no fato de ser o modelo chileno mais competitivo
pela quantidade de empresas operando e outras aguardando con
cessão. O Peru fez o melhor neg6cio vendendo 85% das estatais,
ENfEL e CTC, à Telefônica de Espanha por 2 bilhões de d6lares.
No caso, prevaleceu mais a vontade de dominar um país de língua

espanhola do que propriamente a estratégia de crescimento empre
sarial.

Essa rápida incursão pelos neg6cios das telecomunicações,
falando apenas da Europa e da América-latina, serve ao Brasil, por
vários motivos. Primeiramente, não devemos incorrer em erros co
metidos por nossos vizinhos, embora haja, realmente, a necessida
de de tomar o monopólio mais flexível. Em segundo lugar, o
Ministro Sérgio Motta, no caso da telefonia convencional, não
precisa ter pressa.

O Ministro deve fazer tudo com segurança, e, então, o go
verno FHC poderá criar o modelo brasileiro de telecomunicações.
A telefonia m6vel, como em todos os países europeus, ainda com
mon0p6lio estatal em 100%, deve ser aberta imediatamente à ini
ciativa privada. Estas são algumas considerações sobre matéria
que a Câmai:a dos Deputados decide, em segundo turno, no dia 7
de junho. A Casa tem consciência de que a simples pennissão a
que o Governo tome flexível o monopólio das telecomunicações
terá efeitos positivos imediatos no desempenho das 'Teles". Fun
cionará, no mínimo uma espada de Dâmocles permanentemente
suspensa sobre suas cabeças.

Era o que gostaria constasse dos Anais desta Casa, no dia
em que votamos a flexibilização das telecomunicações.

O SR. CANDINHO MAITOS (PMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, todos
n6s reconhecemos que as altas taxas de juros mantidas pelo Banco
Central, na administração do Sr. Pérsio Arida provocaram verda
deira sangria nas fmanças dos Estados. De janeiro a abril deste
ano, elas produziram um aumento de 15% no total da dívida mobi
liária dos quatro Estados mais ricos do País, ou seja, São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do SuL

Pelo menos é o que ficamos sabendo, através das páginas
de economia dos principais jornais que se ditam nesses Estados,
detalhando os assuntos tratados pelos Governadores que vieram a
Brasília dizer ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que o
barco está, em linguagem naval, "fazendo água".

Mais do que isso, os meios econômico-fmanceiros estão em
crise, as indústrias não produzem, o comércio não faz encomen
das, e os prestamista, de um modo geral, nãQ estão conseguindo
colocar os seus compromissos em dia.

Costuma-se dizer, Sr. Presidente, que quando a medicação é
muito forte pode até matar o paciente. E é mais ou menos isto o
que vinha sendo feito pela equipe econômica do Governo, sem
atentar para as profundas conseqüências do arrocho fmanceiro em
curso.

Houve, num dos governos do regime militar, detenninado
Ministro da Fazenda que, sempre que ia à televisão, dizia que o dia
de amanhã seria melhor. Ele passou, e esse amanhã nunca chegoo.

Dentro de uma ótica mais realista, Sr. Presidente, percebe
se que o que os Governadores querem é que o Governo reduza as
taxas de juros,e facilite o pagamento da dívida dos Estados para
com a União. E que os Estados estão comprometendo 11%de suas
receitas no pagamento das parcelas mensais da dívida negociada
em 30 anos, mas não estão tendo de ondõ tirar esse dinheiro.

É como se a equipe econômica do Governo estivesse diri
gindo um veículo com um pé no acelerador e outro na embreagem,
Sr. Presidente, ou seja, fazendo barulho, sem conseguir sair do lu
gar. E não é disso que o País está precisando.

Não constitui nenhum exagero afnmar que alguns Estados
estão à beira da falência. São Paulo, por exemplo, tinha, em de
zembro do ano passado, uma dívida de 34,1 bilhões de reais, e,
quatro meses depois, esta dívida já se estava aproximando dos 40
bilhões.
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Igualmente dificil é a situação das Prefeituras das Capitais,
onde os serviços públicos estão devorando as receitas, sem nenhu
ma previsão de melhoria, pelo menos, por enquanto.

Fico por aqui, Sr. Presidente, mas voltarei oportunamente
ao assunto, pelo compromisso que todos n6s parlamentares temos
de apoiar os nossos governantes e defender os superiores interes
ses do povo que representamos no Congresso Nacional.

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

() SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPR - RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, muito
se tem falado a respeito da situação de caos em que se encontra a
saúde pública no Rio de Janeiro não apenas na capital, como na
Baixada Fluminense e no interior do Estado.

No entanto, algumas iniciativas tomadas na questão da vigi
lância sanitária, embora desordenadas e até certo ponto mal plane
jadas; conseguiram atingir objetivos muito próximos daqueles
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Foi o que
aconteceu com relação à dengue.

Entretanto, Sr. Presidente, esse êxito não teria sido alcança
do não fosse a ação dos agentes de saúde desde o surgimento dos
primeiros casos na Baixada Fluminense.

Trabalhando em prol das comunidades carentes, sem cartei
ra assinada, sem qualquer vínculo empregatício, 6 mil pais e mães
de familia conseguiram debelar a epidemia de dengue e c6lera,
pelo menos nos primeiros meses, e tiveram participação ativa no
combate à meningite e à leptospirose. Agora, passam por um pe
ríodo de incerteza e tensão, com a aproximação do término de
mais um contrato de trabalho.

É que esses agentes de saúde, Sr. Presidente, sempre estive
ram em função temporária, ora contratados pelo Estado, ora pelas
Prefeituras, sem nenhuma garantia de estabilidade ou respaldo pre
videnciário.

Como se não bastasse todo esse trabalho no combate às en
demias e aos riscos de epidemias, estão eles agora às voltas com a
expectativa de entrada do vírus Ebola no Brasil, pelo fato de ser a
cida4e do Rio de Janeiro um dos principais pontos de chegada de
aviões e navios vindos da região afetada.

Mesmo assim, não se tem conhecimento de nenhuma provi
dência oficial destinada a amparar esses abnegados servidores.
Portanto, toma-se necessário que a Fundação Nacional de Saúde
encontre um meio de engajá-los na Previdência Social. Ou, se me
lhor entender, realize concurso para que não permaneçam, indefi
nidamente preocupados com o dia de amanhã, sem nenhuma
garantia de emprego continuado.

Esperamos que, na reforma administrativa que vem por aí,
o Ministério da Administração e Reforma do Estado tenha suas
atenções voltadas, também, para o pessoal que desempenha função
de natureza eventual, demissível ad nutum e sem nenhuma garan
tia de indenização pelos relevantes serviços prestados às comuni
dades.

Faço o registro, Sr. Presidente, enquanto aguardo as provi
dências 9ue se fazem necessárias.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, chegou ao meu conhecimento a notícia de que na passagem
dos preços para a URV - em maio de 1994 - teria havido um au
mento acima dos limites do razoável na margem bruta de comer
cialização das companhias distribuidoras de combustíveis
automotivos. Para apurar sua veracidade, estou encaminhando um
requerimento de informações ao Presidente desta Casa, solicitando
aos Srs. Ministros da Fazenda e das Minas e Energia, dados que

me possibilitarão analisar essa situação e dar a ela o encaminha
mento que a sua gravidade exigir.

O que me motiva a mergulhar nesse tema é o início da crise
de abastecimento de veículos automotores com dois outros ingre
dientes: a demissão de aproximadamente 30.000 frentistas de pos
tos de combustíveis e a asfIXia das distribuidoras sobre os micros,
pequenos e médios empresários donos de postos de revenda, setor
empresarial genuinamente nacional.

Estaria ocorrendo - e os dados vão confumar o que digo 
uma distribuição de rendas às avessas. A receita dos pequenos 
postos e empregados - está se deslocando para as companhias dis
tribuidoras, oligopólio comandado por multinacionais e uma esta
tal que não se preocupa com o segmento de empresários nacionais
citados.

Dados preliminares asseguram que a margem bruta opera
cional das companhias distribuidoras teria passado de algo próxi
mo a US$13.00/m3 para cerca de US$35.()(},m3, 'ou seja, um
aumento de 170%. Atuando no atacado, em que se comercializa
cerca de 4 bilhões de litros mês de combustíveis, a margem dessas
empresas se aproximou da margem dos varejistas, ou seja cerca de
25.000 empresas que vendem ao consumidor a mesma quantidade
de produto. Atacado e varejo terem margens brutas próximas,
numa economia de mercado, é algo inimaginável. Numa economia
fechada como a do setor petr6leo, dirigida pelo próprio Governo, o
fato concreto do atacado oligopolizado ter margem quase igual a
do varejo é algo que precisa ser analisado, até mesmo para afastar
possíveis e justificadas dúvidas.

A margem do atacado - US$35.()(}'m3 - está acima da mé
dia mundial (considerando-se países com renda per capita simi
lar) que se situa na faixa de US$25.00/m3. S6 essa inexplicável
diferença de US$10.00mlm3 representa um ganho adicional para
as companhias distribuidoras de R$4O.ooo.000,OO/mês, ou R$4,8
bilhões/ano, considerando-se a venda mensal de 40 bilhões de li
tros/mês de gasolina, álcool e diesel.

Com base nesse salto, que não foi de qualidade nem de pro
dutividade, mas sim, fruto da passagem dos preços para a URV,
um grupo de seis empresas, que dominam 98% do mercado, pas
sou a ter uma receita bruta nos três produtos citados da ordem de
R$l,4 bilhão/mês, enquanto os varejistas, cerca de 25.000, entre
micros, pequenos e médios em sua esmagadora maioria, ficaram
com a fatia de R$1,7 bilhão/mês.

Antes do Plano Real, a receita conjunta dessas seis empre
sas, na venda dos produtos citados, era de R$520 milhões/mês.

Fica razoavelmente claro, como s6 há um bolo para ser di
vidido, que alguém saiu perdendo, e este alguém s6 pode ter sido
os pequenos empresários, ~eus empregados ou os consumidores fi
nais. Na melhor das hipóteses, este gaiJho adicional deveria estar
constando de uma reserva na estrutura de preços para cobertura
das pressões de custos que pouco a pouco vão corroendo as mar
gens brutas dos segmentos que não tiveram esse mesmo tratamen
to na ''urverização''.

Os postos de revenda estão nessa categoria. Na passagem
para a URV apenas atualizaram custos defasados. Doze meses
após, pressionados por custos de outros insumos e sucessivos dis
sídios no campo trabalhista, estão hoje sendo asfixiados fmancei
ramente. Como primeira alternativa recorrem às demissões,
agravando a questão do emprego. A correção, entretanto, não pode
passar pela via do aumento do preço final, transferindo esse ônus
ao consumidor. Isso seria petpetuar o erro e agravar a injustiça,
pois aí não seriam mais só os 25.000 postos e, sim, os 30 milhões
consumidores que estariam transferindo indevidamente renda para
o oligopólio atacadista. Há de se tirar de quem ganhou muito e



12292 Quarta-feira 7 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

transferir para os que estão em situação de dificuldades.
Desconfio, que por trás dessa questão aparentemente só fi

nanceira, esconde-se uma estratégia de verticalização comercial,
onde o oligopólio pretende se estender até o varejo, quando seus
seis componentes substituíram 25.000 pequenos e médios empre
sários.

Ao tocar nesse ponto, deve ser ressaltado um outro efeito
perverso desse equívoco das margens. Os 25.000 postos, que têm
receita brota da ordem de R$1,7 bilhão/mês, geram 300.000 em
pregos. As companhias distribuidoms, que por força desse equívo
co têm receita pr6xima a dos postos, gemm apenas 8.000
empregos. Essa capacidade de fazer muita receita com pouco em
prego não é fruto de nenhuma excelência tecnológica. Mais corre
to é creditá-la numa benesse do Estado, que endossa essa mais
valia.

Há que se corrigir esse equívoco que vem gemndo injusti
ças e indignações em todos aqueles que têm um mínimo de sensi
bilidade social. Pelos micros, pequenos e médios empresários, e
pelos seus empregados, irei a fundo nessa questão, e voltarei ao
tema neste plenário. •

O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, ninguém
desconhece a luta que temos desenvolvido nesta Casa para evitar o
desperdício de milhões de toneladas de alimentos que correm o
risco de apodrecer, e já estão apodrecendo, sem que o Governo
consiga, de forma ágil, dar uma destinação, enquanto milhares de
bmsileiros passam fome.

Do nosso trabalho resultou o pedido de formação de uma:
CPI para apurar este desperdício. Também resultante das nossas
denúncias, apoiada por esta Casa, pelas entidades produtoms e
pelo sociólogo Betinho, aqui está tmmitando, em regime de ur
gência, um projeto do Governo para que seja autorizado a promo
ver a doação dos estoques para transformação em alimento.
Comunico a este plenário que ja estou elaborando um substitutivo
a este projeto, por considerá-lo impreciso.

No entanto, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, hoje que
remos fazer uma denúncia das mais gmves e paro isso também es
tamos encaminhando documento ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso paro que S. Ex· evite o ridículo a que o seu Governo pode
ser exposto pelo desconhecimento de atos de alguns membros de
sua equipe.

Entrevistado pelo Progmma Bom Dia Bmsil, da Rede Glo
bo, o Presidente da CONAB, por desconhecimento, aflImou que
não há risco de desperdício de alimentos já que existem apenas 3
milhões de toneladas de produtos estocados. Na própria Rede Glo
bo, há cerca de dois meses tivemos oportunidade de expor núme
ros da própria CONAB. São 12 milhões de toneladas de trigo,
arroz, milho, feijão, farinha de mandioca, que estão estocados e
em situação de risco. Além dos dados fornecidos pelo órgão ofi
cial do Governo, fomos pesquisar e apuramos que só no Rio Gmn
de do Sul, existem 2,7 milhões de toneladas de grilos. Na sua
maioria são estoques antigos que já perderam o valor comercial e
agora podem se tomar impróprios para o consumo.

Porém, mais dois fatos relevantes nos levam a colocar a
CONAB sob suspeita. Além de desconhecer a realidade dos esto
ques e dos números que ela própria fornece, a atual diretoria está
deteIminando a aquisição de arroz gaúcho paro compor a cesta bá
sica de um progmma emergencial na Bahia e Alagoas. Por que
comprar arroz se existem milhões de toneladas do produto dos es
toques do Governo? O que existe por trás dessas compms?

Não obstante este fato, também a CONAB está colocando
na cesta básica um outro produto, a massa ou macarrão. Ninguém
desconhece que pode haver por aí uma ação de lobby forte e que

nos leva a suspeitar dessa inclusão. A nossa dúvida é muito fácil
de ser justificada: existem milhões de toneladas de trigo no Rio
Grande do Sul, porque não tmnsformá-lo em farinha e entregar
este produto, que é de muito maior utilidade, para as donas-de
casa? Com a farinha é possível fazer o pr6prio macarrão, o pão, o
biscoito e uma série de outros alimentos, mais diversificados com
maior aproveitamento pelas famílias carentes. No entanto, a CO
NAB quer entregar o produto já elaborado, o macarrão. Por quê?

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, esta Casa não pode fi
car omissa diante de todos estes fatos e, por isso, estamos solici
tando que defma logo a formação da CPI por nós requerida.
Também por considerarmos que o Presidente Fernando Henrique e
D. Ruth, Presidente do Conselho do Programa Comunidade Soli
dária, imbuídos de boas intenções, evitem que tais fatos se concre
tizem. O nosso objetivo é evitar que milhões de toneladas de
alimentos se percam enquanto milhares de bmsileiros passam fome.

O SR. JACKSON PEREIRA (psDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, desejo,
hoje, desta tribuna, destacar um curioso fato ocorrido no dia 22 de
maio. Quando embarcando em um avião da TAM, de São Paulo
para Bmsília, deparei, ao pé da escada da aeronave, com o pr6prio
presidente da Empresa, Comandante Rolim Adolfo Amaro, que
apertava a mão dos passageiros desejando uma boa viagem. Além
do aperto de mão, entregava interessante folheto, intitulado "Carta
do Presidente"", ato que explica, clammente, a mzão do sucesso de
sua conceituada empresa.

A "Carta do Presidente" vem acompanhada de um anexo
que encerra palavras poéticas a respeito dos dois principais even
tos de maio - ''Dia do Tmbalho" e ''Dia das Mães" - com expres
sões assim: "Mães, autênticas representantes da vida, que se
renova a cada instante. Proclama, também, que, no primeiro dia do
mês, o homem lembm que é com o suor do seu rosto que ganha o
seu pão e constr6i um mundo de espemnça.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero até, neste pro
nunciamento, registrar que a TAM inicia seus excelentes vôos a
Fortaleza, o que é muito importante para o incremento do turismo,
no Ceará.

O conforto e a segurança das aeronaves e o tmtamento de
primeira classe, dispensado aos usuários das suas linhas em term e
no ar, são, sem a menor dúvida, a causa principal do êxito da em
presa, em relação a outras de renome que opemm nas rotas nacio
nais e intemacionais.

Realmente, a TAM não esperou pela criação do Plano Real
para obter lucro e sucesso, mas, com ele aumentou ainda mais o
seu universo. Em 1993, seus ganhos líquidos giraram em tomo de
US$6,3 milhões. Um ano depois, atingirom o montante de 20 mi
lhões de dólares. Este ano, pela primeiro vez, as ações da TAM pa
garão dividendo, uma mridade no mundo da aviação.

É considemda a empresa mais bem administmda do Bmsil,
e comprova pelos números que apresenta, com relação aos seus
serviços, confD1me palavras do articulista Stephen Kants, do infor
mativo Exame.

Em vôos regionais, a Tam e a Brasil Central ambas do Co
mandante Rolim, tmnsportaram 49 em cada 100 passageiros. Há 5
anos a Tam dispunha de apenas dois aparelhos ''Fokk:er 100". Em
1995, já opera com mais de 17 dos mesmos aparelhos e estará re
cebendo, logo mais, 3 jatos turboélices e 23 monomotores Cessna

Com esses dados, não resta a menor dúvida de que aTAM
revolucionou a aviação comercial brasileiro e, como ficou dito, foi
a primeira empresa bmsileira que ligou Congonhas a todas as prin
cipais capitais do Brasil, uma inovação que sacudiu a concorrência
e beneficiou o público usuário.
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A Tam, Sr. Presidente, passa a ser, pois, um exemplo a ser
seguido por todas as empresas aéreas e dos mais diversos setores
empresariais. Diz o Comandante Rolim Adolfo AllliII"o, na "Carta
do Presidente", que a ''velocidade peIfeita não pode ser medida em
números, porque qualquer número é um limite, que a peIfeição
não tem. Cada vez mais se procura alcançá-la".

Essa é a fIlosofia que deveria ser, também, de todo empre
sário, qualquer que seja a classificação de sua empresa. Uma mi
croempresa pode ascender aos mais altos patamares, e esse deve
ser o ideal a ser perseguido por todos.

De público, pois, meus cumprimentos sinceros à TAM, com
votos de progresso cada vez maior, e que isto sirva de exemplo
para qualquer empresário que busque o sucesso. E, como se vê, o
sucesso não é froto do acaso. Tem que ser buscado, com profissio
nalismo, seriedade e competência, com o apoio indispensável de
todos os servidores da empresa.

Antes de concluir, Sr. Presidente, quero fazer um alerta a
este Plenário. Nos últimos dias, sorrateiramente, alguns Parlamen
tares da Oposição estiveram colhendo assinaturas de incautos co
legas, num requerimento à Presidência da Câmara dos Deputados,
visando, em regime de urgência, apredar, no plenário, o inoportu
no projeto de lei complementar que trata da regulamentação do ar!.
192 da Constituição Federal, no que se refere à taxa de juros de
12%, um dos absurdos praticados pelos constituintes em 1988,
quando resolveram fIXar, na Carta Magna, um limite à cobrança da
taxa de juros, como se isso, na prática, fosse possível. Lamentavel
mente, isto ora acontece, mesmo sendo público e notório o mal-es
tar criado quando o Senado aprovou esse projeto de lei
complementar, oportunidade em que as autoridades monetárias, os
analistas econômicos e o pr6prio Presidente Fernando Henrique
Cardoso se posicionaram contrariamente, tecendo as maiores críti
cas ao ato praticado pelo Senado, tornando este projeto, se infeliz
mente, aprovado nesta Casa, um projeto que será, com certeza,
vetado pelo Poder Executivo.

Não há a mínima condição de se adotar essa fIXação. Lógi
co que seria ideal que os juros não passassem desse pata:mar. Num
País de primeiro mundo, até que 12% já seria uma taxa altíssima.
Mas, com o acerto da política econômica do Ministro Pedro Ma
lan, se tivermos um pouco de paciência, para o bem do Brasil, va
mos chegar a um estágio em que a taxa de juros será plenamente
administrável. Não é com esse tipo de regulamentação que vamos
resolver o problema. Pelo contrnrio, vamos é agravar a situação fa
vorecendo os agentes financeiros que atuam na llliII"ginalidade. Es
ses, sim, têm muito a ganhar.

Espero, pois, Sr's e Srs. Parlamentares, que a maioria dos
que fazem esta Casa e que tenham assinado o referido requerimen
to, em tempo hábil, na forma regimental, possam, ainda, evitar tal
inoportuna tramitação. Em último caso, não sendo possível a reti
rada da assinatura, que em plenário debnubemos essa deplorável
iniciativa, uma vez que se trata de uma manobra ardilosa e que
deixará a Bolsa agitada, propiciando, mais uma vez, ganhos fora
da realidade. Com essa infeliz iniciativa, alguém vai ganhar, como
também existirão aqueles que perderão, num jogo que não cabe
em momento tão delicado de nossa economia. Se a greve não em
placou, um novo imbróglio tinha que ser encontrado pela Oposi
ção irracional. Uma pena. Mas para isto é preciso que estejamos
bem atentos.

Ao finalizar, devo ressaltar que esta matéria será objeto de
análise da Comissão Especial, recentemente criada pelo Presidente
Luís Eduardo Magalhães, destinada a proceder à regulamentação
do art. 192, como um todo, cuja relatoria, a cargo do PFL, segun
do acordo partidário, caberá ao nobre Deputado Benito Gama.
Este, sim, é o fórum adequado para examinar, com seriedade e ra-

cionalidade, matéria de tamanha relevância, não cabendo, portan
to, agora, com emocionalidade, se tomar qualquer posição.

Era o que tinha a registrar.
O SR. RENATO JONHSSON (pPR - PRo Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, nos últi
mos cinco anos temos nos posicionado sistematicamente contra
todo e qualquer monopólio, seja na área de energia elétrica, teleco
municações, pelróleo, transporte urbano etc.

A falta de recursos, a incompetência, a má gerência, a inter
ferência política, fez das empresas estatais e da administração pú
blica direta, sobretudo, exemplo de ineficiência.

E isto pode ser sentido diariamente, entre outros exemplos,
na dificuldade para aquisição de telefones, na greve perversa e ile
gal dos petroleiros que tem levado a população ao desespero, com
idosos e gestantes aguardando até 8 horas em fIlas para aquisição
de gás.

Hoje, quero ressaltar mais uma incompetência na área de
prestação de serviços públicos:

Todos sabemos que o aeroporto de Curitiba, situado em São
José dos Pinhais foi construído no tempo da 2" Guerra Mundial, e
que sua localização foi estratégica, pois, na época, em face da ine
xistência de equipamentos, nos meses de inverno, somente os pilo
tos aliados conseguiam avistar o aeroporto para decolar e
aterrissar.

O fato de estar situado ao pé da Serra do Mar, onde a frente
fria do planalto encontra a frente quente do litoral com conse
qüente condensação e formação de espessa neblina nos peIÍodos
da manhã e noite, faz com que esse aeroporto necessite de equipa
mentos modernos e eficientes para permitir pouso e decolagem.

Pois bem, pasmem os Senhores, os equipamentos do aero
porto de Curitiba, em especial o ILS, que em sua categoria é o
mais simples, ficou inoperante cerca de oito meses, causando um
verdadeiro caos pelos atrasos que acarretou nos vôos e nos com
promissos dos usuários. Voltou a operar há poucos dias. Os pró
prios comandantes das aeronaves, ao se desculparem pelos alrasos,
pediam a nossa inteIferência para solucionar tal absurdo.

Se as obras civis são importantes, os equipamentos são filD
damentais para a operação regular dos aviões, e a cidade de Curiti
ba, pelas condições meteorológicas, necessita de equipamentos
dos mais modernos e atuais. Em aeroportos de cidades das Europa
e dos Estados Unidos, com condições climáticas idênticas às de
Curitiba, as aeronaves pousam e decolam sejam quais forem as
condições de visibilidade em razão de estarem equipadas com ins
trumentos de última geração.

Co~o se pode observar por mais esse exemplo de desres
peito aos usuários de serviços públicos, o Estado, pela sua incom
petência, deve se afastar desses serviços, transferindo-os à
iniciativa privada, através de concessão por meio de licitação pú
blica.

Certamente, se o Estado fosse apenas o poder concedente,
não permitiria, através do seu poder flscalizatório, essa aberração
de ter em Curitiba equipamentos já superados pelo avanço tecno
lógico e, por pior ainda, sem funcionarem por oito meses.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, uma Nação só
pode ser considerada desenvolvida e justa quando atende os direi
tos de todos os cidadãos, sem qualquer discriminação. Todos têm
direito à saúde, à educação, ao trabalho comjusta remuneração, ao
amparo na velhice. Todos têm direito à plena cidadania.

Infelizmente, o Brasil ainda está longe da situação ideal. O
poder público deixa a descoberto, marginalizadas, significativas
parcelas da população. No entanto, nem tudo é pessimismo. Pelo
Brasil inteiro, organizações não-governamentais tomaram para si
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tarefas que a Constituição delega aos governos e, através do en
volvimento de' um exército numeroso de voluntários, vêm conse
guindo saldos muito positivos.

Instituições como as APAEs, Sociedade Pestalozzi, Santas
Casas, Pastorais da CNBB têm suprido a lacuna deixada pelo p0

der público. De norte a sul, leste a oeste, estas entidades estão pre
sentes, através de creches, albergues, clínicas e escolas especiais,
junto a dezenas de milhares de crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiências. Fazem um trabalho correto, eficiente e,
com certeza, mais barato do que os realizados pelos governos. O
mais importante, entretanto, é que levem amor, fé, bondade e con
fiança aos que são tradicionalmente excluídos.

Tecemos estes comentários iniciais para abordar, especial
mente, as ações que a Pastoral da Criança da Confederação Nacio
nal dos Bispos do Brasil vem levando a termo pelo Brasil inteiro.
Depois de uma década de seu início, no Estado do Paraná, este
movimento em prol das famílias, das gestantes e das crianças até
seis anos, que habitam bolsões de pobreza, está presente em 2.109
Municípios e em 100% das unidades federativas. O cotejamento
dos dados do último relatório trimestral da Pastoral da Criança
evidencia a força e a presença dos trabalhos.

A Pastoral da Criança tem cadastradas 19 mil comunidades
e envolve um batalhão de pelo menos 70 mil líderes comunitários.
Suas ações, vale ressaltar, são desenvolvidas junto a universos ex
pressivos: 1557.817 famílias, 105.230 gestantes e 2.179.815
crianças de zero a seis anos de idade. Com a popllação carente,

.marginalizada, a Pastoral da Criança realiza trabalhos de orienta
ção, disseminação de infOImaçõeS atendimento médico e educação.

O que se ressalta no aludido relatório trimestral da Pastoral
da Criança, além de outros igualmente substanciais, são os indica
dores sobre a mortalidade infantil. Nas localidades onde as equi
pes de voluntários estão atuando, os índices vêm sendo reduzidos.
Em termos de Brasil, para um universo de mil crianças de até um
ano o índice caiu de 11 falecimentos, no primeiro trimestre de
1991, para menos de seis, no último trimestre de 1994. Com rela
ção aos Estados do Nordeste, os reflexos são mais animadores ain
da: o índice baixou de 15 para 6,2 óbitos. Nas duas situações, os
resultados deixam muito claro a importância da Pastoral da Criança.

São trabalhos como este que -as organizações não-governa
mentais, em sua grande maioria, realizam por este Brasil inteiro.
Infelizmente, por não existir sustentação em termos de marketing
ou de verbas publicitárias, as ações e estes trabalhos deixam de ga
nhar repercussão nos grandes centros ou manchetes nos jornais.
Este exemplo da queda dos índices de mortalidade infantil é ape
nas a ponta de um grande iceberg. Um iceberg constituído por
centenas, milhares de entidades filantrópicas que atuam junto aos
excluídos, sejam recém-nascidos, crianças, adolescente, idosos ou
portadores de deficiências. E este iceberg, ao contrário daqueles
que só trazem tragédias, quer colaborar com o poder público, quer
somar esforços, e não colidir com as iniciativas oficiais.

Sendo assim, Sr. Presidente, nobres Pares, solicitamos que
esta Casa de Leis volte sua atenção para os trabalhos desenvolvi
dos, ao longo de décadas e décadas, pelas organizações não-gover
namentais. Elas são mais do que dignas de nossa confiança e
apoio. E num momento como este que o Brasil está experimentan
do, com indefinições generalizadas do Governo Federal com rela
ção à área social, mais do que nunca estas instituições carecem de
respaldo, de apohlmento, de incentivo. Sem elas, temos absoluta
certeza, o caos estará instalado.

Por fun, solicitamos que esta Casa encaminhe correspon
dência à Pastoral da Criança da CNBB, aplaudindo o trabalho que
vem desenvolvendo pelo Brasil inteiro, e enaltecendo especial-

mente os resultados obtidos no campo do controle da mortalidade
infantil.

O SR. JOSÉ CRAVES (BlocoIPSB - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no último
dia 3 de junho, a Escola de Engenharia de Pernambuco completou
100 anos de existência. Seu centenário festivo é também a história
da competência e do idealismo de seus professores e alunos.

Fundar em 1895 a Escola de Engenharia, a primeira das Re
giões Norte e Nordeste e a quarta no País, significou uma atitude de
coragem e oosadia. Instalada inicialmente num prédio situado na Pra
ça da República, a Escola sofreu bastante para consolidar-se.

Em 1904, por exemplo, recebeu um duro golpe, quando o
então governador do Estado, Sigismundo Gonçalves, fechou suas
portas alegando falta de recursos. Num gesto de desprendimento,
professores e alunos criaram, um ano depois, a Escola Livre de
Engenharia. As despesas para manutenção da Escola, muitas ve
zes, eram retiradas dos próprios recursos dos professores•.

Em 1919, porém, o Governador Manoel Borba recriou a Esco
la de Engenharia de Pernambuco e reconheceu sua continuidade.

A Escola de Engenharia sempre foi uma escola de qualida
de. A formação rigorosa nas disciplinas básicas, como matemática,
cálculo, fisica, geometria, eletricidade, hidráulica, entre outras,
proporcionava uma base sólida de conhecimento aos profissionais,
no entanto, faltavam-lhes as aplicações práticas. Pernambuco e, de
resto, o Nordeste displnham de poucas obras de relevo para servir
de modelo. O call1in40 encontrado para suprir esta deficiência foi
a organização de excursões ao Sul do País, para troca de experiên
cias e identificação de obras de porte.

Em 1946, a Escola de Engenharia foi absorvida pela Uni
versidade do Recife. Na realidade, numa feliz conclusão do Prof.
Antônio Bezerra Baltar, a Universidade já existia de fato e passou
a existir de direito, pois seus alunos, há muito tempo, se integra
vam com os estudantes de Direito e Medicina, através dos cam
peonatos de atletismo na Casa do Estudante e no Diretório Central
de Estudantes.

O intercâmbio científico e cultural com instituições estran
geiras ajudou bastante a melhoria do nível de ensino no Estado.
Nas décadas de 40 e 50, vieram para dar aula em Pernambuco pro
fessores franceses e portugueses, entre os quais destacamos Pierre
Lalangue, Georges Gratelloup, Roger Castague, Alfredo Pereira
Gomes, Manuel Zaluar Nunes e o grande Rui Luiz Gomes.

Nomes dos mais notáveis fizeram parte da Escola de Enge
nharia de Pernambuco. Lembro figuras como o ex-Prefeito do Re
cife e o ex-Vice-Governador de Pernambuco, Pelópidas da
Silveira, o atual Governador do Distrito Federal, meu conterrâneo
Cristovam Buarque, e o saudoso Joaquim Cardoso. Professores do
mais alto reconhecimento intelectual, como os mestres Moraes
Rego, Luís Freire, João Holmes Sobrinho, a vocação de um New
ton Maia e a competência e consciência política do meu amigo
Antônio Baltar. Certamente cometem-se injustiças nestas lembran
ças, pois esta lista merecidamente incluiria mais e outros expressi
vos colaboradores daquela Casa; alguns até mesmo contribuíram
para o seu engrandecimento no anonimato.

Atualmente diversos cursos de engenharia constituem o
Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pemambuco 
UFPE. Nesta ocasião, de comemoração do seu centenário, passará
a ser designado, mui justamente, como Centro de TecnologialEs
cola de Engenharia.

Quero, desta tribuna, parabenizar a Escola de Engenharia de
Pernambuco e a todos os seus professores, alunos e colaboradores,
do passado, do presente e daqueles que constroem hoje o seu futu
ro. Até porque a história da humanidade não pode ser contada sem
se referir à história da engenharia. Somos, portanto, também enge-
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nheiros do tempo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB - MA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, a se crer na torcida que coloca todos os meios de
comunicação como papagaios das propostas do govemo, esta se
mana o País estará dando o seu mais sério e grave passo na direção
da ''modernidade''. Para os que torcem e distorcem, a quebra do
monopólio do petróleo da União e da Petrobrás é sinal de novos
tempos.

Estamos realmente em tempos novos, perversamente indig
nos das expectativas de mudanças abraçadas por todos e privatiza
das pelos poucos de sempre. Um sinal deles: na semana passada, o
Presidente da República, travestido de assessor parlamentar, tele
foo.ou ao Presidente dos Estados Unidos para comunicar que assi
nara a compra de equipamentos da Raytheoo. para o projeto
Sivam. Conforme o porta-voz da Casa Branca pôde anunciar aos
jornalistas americanos, "esse contrato datá emprego a 20 mil ame
ricanos até o ano 2002". Já temos tradição nesse setor, como as
usinas de Angra e os engenheiros e cientistas nucleares alemães
podem comprovar.

Como.representante do Maranhão, um dos muitos Estados
que disputam a localização da próxima refinaria da Petrobrás, vo
tarei contra a quebra do moo.opólio. Estou convencido de que,
quebrado o moo.opólio, dentro de pouco tempo não estaremos tra
vando a saudável e democrática disputa por uma refmaria e tudo o
que ela pode representar para qualquer Estado nordestino: consoli
dação de uma infra-eslIUtura industrial, incremento de indústrias e
atividades periféricas à refinaria e geração de milhares de empre
gos diretos e indiretos.

Estaremos, com certeza, gerando empregos fora do País e
dilapidando reservas petrolíferas em exportações defInidas por
eD1JXeSa8 privadas e não mais pela União. Ou estaremos importan
do derivados, dependendo do cálculo econômico das distribuido
ras internacionais transfonnadas em concessionárias.

A refmaria do Nordeste faz parte da estratégia da Petrobrás
de garantir o abastecimento de combustíveis e derivados para todo
o País. Ela responde a uma avaliação técnica de que, em 1999, a
capacidade instalada de refino estaria no limite. Hoje, para uma
demanda de 1 bilhão e 400 mil barris diários, há capacidade insta
lada apta a fornecer 1 bilhão e 550 mil barris diários. Ou seja, há
sobra.

Se for aprovada a quebra do monopólio da União, as distri
buida'as estrangeiras, que detêm 40% do mercado de distriooição
de derivados, poderão importá-los, como já declararam que o fa
rão. E pelos portos e dutos da Petrobrás.

Seja lá qual for o nivel de importação, o fato é que a Petro
brás passará a ter capacidade de refmo ociosa e estará posta a prin
cipal cunha na estrutura produtiva da empresa. A quebra do
monopólio implica perda de capacidade estratégica de produção e
distriooição em favor de empresas petrolíferas que têm na Petro
brás uma concorrente de peso no mercado internaciooal.

A isso o Governo chama de abertura a investimentos e con
corrência. Sabem as grandes distribuidoras estrangeiras de petró
leo que, se disputam de igual para igual com a Petrobrás no
mercado internacional, é porque ela administra o monopólio da
União desse bem estratégico, até mesmo em parcerias com o setor
privado, como todo o empresariado sabe e faz questão de omitir.
Uma concorrente a menos, um grande mercado a mais e, mais im
portante de tudo, o acesso às reservas petrolíferas - esta a estraté
gia de desintegração aberta pelas concessões.

Assumo o risco de fazer uma previsão ruim: nenhum gover
nador nordestino terá a satisfação de receber um telefonema presi.

dencial comunicando a instalação de uma nova refmaria. Mesmo
que empregos, que são bons para os Estados UnidoÍl, também o se
jam, e muito, para o Brasil.

O SR. JOÃO MENDES (BlocolPTB - RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, uma al
ternativa para se chegar no Brasil à paternidade e à maternidade
responsáveis é introduzir na programação dos CAlC ciclos de es
tudos e debates com as famílias e as comunidades servidas pelos
Centros Integrados de Atendimento Comunitário sobre o planeja
mento familiar. Para que esta parcela da sociedade brasileira se
conscientize da paternidade e da maternidade respoosáveis é preci
so que se introduzam nos currículos escolares noções básicas so
bre familia - paternidade, matemidade, responsabilidades
familiares, direito da criança, direitos da família, etc. - no ensino
fundamental e médio.

1. Detenninados benefícios sociais, como distribuição gra
tuita, periódica, prolongada ou permanente de alimentos para ges
tantes e nutrizes, como ocorre em países com altos Índices de
pobreza e desnutrição matemo-infantil (Brasil e ootros países do
Terceiro Mundo); licença-maternidade prolongada (acima de seis
meses, como ocorre em vários países da Europa, que estão preocu·
pados com suas baixas taxas de natalidade); salários em dobro à
mãe durante um determinado penodo de vida da criança; assistên
cia de saúde completa e gratuita à mãe e à criança; oferta de enxo
val e móveis para o bebê (Finlândia) etc. funcionam como
estimuladores da natalidade.

2. Serviços de educação não têm sido vistos como fatores
do aumento da natalidade, porém é muito provável que no Brasil o
Programa CIAC promova o crescimento do número de filhos nas
famílias de baixa renda, pela simples expectativa ou perspectiva de
poder matriculá-los no Centro de Atendimento.

3. Educação é um direito da pessoa e uma obrigação do Es
tado. Deve ser oferecida a todas as pessoas, especialmente às
crianças (art. 205 da Coo.stituição). O fato de ser dever também da
família não elimina a obrigação do Estado de oferecer e garantir a
todos o ensino fundamental, o ensino médio, o atendimento em
creches e pté-escolas para crianças na faixa de zero a seis anos e o
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da cria
ção artística (art. 208).

4. A China introduziu um ngido programa de controle de
natalidade, limitando estritamente a uni filho por casal. Lá, a ques
tão da natalidade era, e ainda é, em parte, no presente, um risco de
alta gravidade para a sobrevivência da nação. O programa exige,
entre as penalidades ou perdas de beneficios sociais, o pagamento
de multas a partir do segundo fIlho. Este não é caso do Brasil, em
absoluto; porque temos áreas com um habitante, por quilômetro
quadrado. Ademais, na China foi adotado um plano global de con
trole da natalidade e não medidas esparsas, desarticuladas, que não
apresentariam efeito perceptível sobre o objetivo pretendido.

O Brasil carece, conjuntamente, de uma política demográfi
ca com ações básicas para uma educação nessa direção.

Esta é uma proposta que deve merecer o apoio desta Casa,
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

A SRA. MARTA SUPLICY (PT - SP. PronlÍncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, a existên
cia de um banco justiflca-se, principalmente, pela função social
que ele desempenha. .

Temos a Caixá Econômica Federal, que, além de desempe
nhar a função de agente no processo de liberação de recursos do
FGTS e dos depósitos dos poupadores para a área habitacional, de
infra-estrutura urbana e fmanciamento de outros empreendimen
tos, pode ser utilizada como o banco do povo, como quer o presi
dente Fernando Henrique. Possui técnicos componentes e uma
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estrutura física que possibilita alcançar quase a totalidade do terri
tório brasileiro.

Possuímos o Meridional, que tem atingido resultados positi
vos nos últimos peóodos. Este podeIá, com certeza, desempenhar
funções sociais importantes, trabalhando enquanto o banco brasi
leiro de fomento ao Mercosul, como prevê o projeto do Deputado
José Fortunati- (PT/RS), que foi subscrito pela bancada do Rio
Grande do Sul.

Em meu Estado temos o Banespa, que, salvo a utilização
política de que foi vítima, possui grandes possibilidades de, sauda
das as dívidas do governo do Estado para com ele, voltar a investir
no desenvolvimento do Estado de São Paulo.

Temos, também, o Banco do BrasiL As funções que este
banco desempenha junto à sociedade brasileira é desnecessário lis
tar. Contudo, aponto, em especial, o fmanciamento agIÍcola e a pe
quena e média empresa. Porém, Sr. Presidente, Sn e Srs.
Parlamentares, a nova direção do Banco do Brasil esqueceu-se da
função social que deve desempenhar aquela instituição. Voltou
para uma busca cega e única do lucro. Tenho informações de que
os funcionários receberam uma meta de captação (busca de dep6
sitos), que foi atendida em mais de 90% das agências. Entretanto,
os clientes, quando se dirigem ao banco para buscar empréstimos,
estão recebendo um não. Os funcionários estão escondendo-se dos
clientes, com vergonha de dizer que, mesmo tendo dinheiro depo
sitado naquela agência, eles não podem tomar empréstimo.

Absurdo tão grande o banco comete contra os que querem
abrir uma conta corrente em suas agências. Primeiro exigem um
depósito de 1.000 reais. Não permitem qualquer saque durante o
peóodo de um mês. Qual trabalhador pode dispor de 1.000 reais
durante um mês? Isto é um absurdo que a direção está cometendo
contra o Banco do Brasil e não Banco Brasil. Eles poderiam exigir
estes valores se fossem administradores de bancos privados. Mas
não é possível que num banco público, que tem uma função social
a cumprir, que exigências como esta estejam sendo feitas. A Dire
ção do Banco do Brasil precisa revisar isto. Cada vez menos cor
rentistas procurarão o banco. Cabe salientar que o maior banco
privado do País não faz este tipo de exigência. Talvez a direção es
teja querendo perder mais uma fatia do mercado.

O SR. PAES DE ANDRADE (pMDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, falo
hoje de um tema de grande importIlncia no campo social, político
e juódico da Nação que não têm merecido a atenção necessária do
Poder - o acesso dos não abastados, do homem comum, do cida
dão carente à Justiça. Discorrer sobre esse tema significa falar so
bre as Defensorias Públicas, que são, por força do disposto no art
134 da Constituição Federal, o ins1nlmento, o órgão pelo qual o
Estado deve cumprir um dos deveres básicos - o de prestar assis
tência jurídica gratuita e integral aos que comprovarem insuficiên
cia de recursos, averbado no elenco pétreo e imutável do art 5° da
Carta Política, em seu inciso LXXIV.

Há uma comissão que precisa de ser denunciada, debatida,
questionada e reparada. Na pIática, os Estados-membros cumprem
mal, de modo insuficiente esse dever de prestar assistência jurídica
aos necessitados, de lhes abrir o caminho de acesso à Justiça.

De que serve as leis averbarem tantos direitos em favor dos
cidadãos, e o Poder ordinariamente não os cumpre e as pessoas
não dispõem de meios para resgatá-los?

A cultura e a história do exercício do Poder no Brasil é mais
uma história de abusos e omissões em relação à cidadania, aos mi
seráveis, aos excluídos e aos assalariados. por que o Estado sem
pre abusa, invade sempre a órbita dos direitos e garantias
individuais, seja no campo dos direitos civis, como no dos direitos
econômicos, políticos e individuais? Porque confta na impossibili-

dade de reação juódica do cidadão.
As Defensorias Públicas estaduais são deficitárias, não por

culpa dos valorosos defensores públicos, que se dedicam às suas
funções com o empenho de um missionário. Mas por culpa dos
Governos, que não cumprem o mandamento constitucional dos
arts. 134 e 135, que considera a Defensoria Pública instituição es
sencial à Justiça, devendo ser dotada dos mesmos meios e recursos
do Ministério Público e da Magistratura, inclusive com isonomia
de vencimentos. Uma instituição débil, desprestigiada, indigente
esta é a situação das Defensorias Estaduais. Por que os pobres não
têm os mesmos direitos dos abastados, os mesmos direitos do Po
der, de dispor de uma instituição de defesa bem suprida, bem equi
pada, com advogados competentes e hábeis?

Os Defensores Públicos, na defesa dos direitos dos carentes,
vão adversar os riscos e o Poder, ou seja, o poder econômico e o
poder político, que têm ao seu dispor grandes escritórios de advo
cacia e 6rgãos bem instalados e equipados, como as Procuradorias
dos Estados, a Advocacia-Geral da União e o proprio Ministério
Público.

Os Defensores Públicos têm remuneração, em média, cor
respondente a 25% do que percebem os membros do Ministério
Público e da Magistratura. Mas o art. 135 da Constituição detenni
na paridade de vencimentos. Como poderão adquirir livros, como
poderão dispor dos mesmos recursos, de modo a garantir igualda
de de condições na peleja dos processos? Essa descompensação
atingiIá diretamente os direitos da parte fraca, pois que defendidos
por profIssionais desalentados, desprestigiados, sem recursos téc
nicos e meios de consulta imprescindíveis ao bom exercício das
postulações jurídicas.

Por que o Estado abandonou a Defensoria Pública, justa
mente o único órgão de resgate efetivo dos direitos dos carentes?

Derntncio à Casa a violação frontal da garantia prevista no
inciso LXXIV do art. 5° da Constituição. Sem esse resgate, não li
beramos os cidadãos da desesperança, dos abusos e da negligência
do Poder. Há comprometimento fundo dos direitos humanos, em
face dessa omissão do Estado.

O acesso do povo ao Poder Judiciário é ponto fundamental
à vida politico-democIática de uma nação. Trata-se do direito à ju
risdição. Quanto mais democIático a vida política de um povo,
ntais amplo, mais alargado o exercício desse direito subjetivo pú
blico.

Talvez seja o acesso à Justiça o mais fundamental de todos
os direitos individuais e inalienáveis do cidadão, pois que virtuali
za todos os demais direitos. Sem ele a pessoa não tem meios de
resgatar os outros direitos.

Mas, se nos Estados Defensorias são mal dotadas de meios
e recursos, a União incide em falta ntaior, injustificável.

Ainda não instalou efetivamente a Defensoria Pública Fede
ral, descumprindo, assun,: os preceitos constitucionais dos arts. 5°,
inciso LXXIV, 134 e 135 da Carta e os da Lei Complementar nO
80, de 1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública).

Significa afmnar que a maioria da população brasileira - os
que não dispõem de recursos para pagar bons advogados - não
tem acesso às instâncias judiciais federais.

Não têm como se defender quando acionadas; não têm
como cobrar quando o Poder negligencia ou viola seus direitos.
Por outras palavras, o povo não tem poder de ação contra a Admi
nistração Pública FederaL Por tal motivo, os abusos são um costu
me enraizado, um hábito do Poder no Brasil.

Carentes não são apenas os miseIáveis das favelas, os que
vivem debaixo das pontes e dos viadutos, os excluídos. A classe
média treme de medo desse r6tulo. Mas esse rotulo lhe calha bem,
até mesmo por um conceito legal, estabelecido na velha Lei de As-
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sistência Judiciária, a 1.060, de 1950:
"Carente, para os efeitos da lei, é todo aquele que não pode

pagar honorários advocatícios e custas processuais sem prejuízo
do sustento próprio ou da família. "

A classe média assalariada, que só disponha como fonte de
renda dos salários ou vencimentos, é considerada carente para o
frrn do direito à assistência jurídica do defensor público.

A causa da viabilização prática e eficiente do acesso dos ca
rentes à Justiça tem a simpatia de todos os Parlamentares, inde
pendentemente de partidos ou credos políticos.

O Governo Itamar Franco deu, entre novembro e dezembro
do ano passado, o primeiro passo para a implantação da Defenso
ria Pública da União, nomeando o Defensor Público-Geral o advo
gado Antonio Jurandy Porto Rosa.

Mas até o momento, não houve avanço. A Defensoria Pú
blica continua só no papel. O Governo precisa encarar essa neces-
sidade como prioritária. •

Não basta um discurso assistencialista, superado, nem um
discurso social moderno, se se deixa ao Poder a faculdade de cum
prir ou não suas promessas e seus programas, sem qualquer con
trapartida de responsabilidade e de cobrança coercitiva pelo
cidadão. Sem acesso à Justiça todo discurso social não passa de re
quinte de retórica.

Só o povo, os cidadãos, pelos meios que a lei assegura den
tro da ordem jurldica, pode conter os abusos do Poder e obrigá-lo
ao cumprimento dos deveres para com a cidadania. Sem DefensO:
rias Públicas eficientes isso não será possível.

Quero, ao fmal, dirigir apelo ao Líder do meu Partido, de
tradição construida ao longo de mais de trinta anos de luta política
em favor da democracia e do Estado de Direito, no sentido de que
solicite ao Presidente da República providências para a implanta
ção, o mais rápido possível, em todo o território nacional, da De
fensoria Pública da União, cumprindo o mandamento
constitucional especifico e as diretrizes da Lei Complementar nO
80, de 1994.

Requeiro, ainda, que a Casa peça informações à Presidência
da República acerca das medidas já tomadas no sentido de viabili
zar o acesso dos carentes às instâncias judiciais mantidas pela
União.

O SR. SALATlELL CARVALHO (PP - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, preocu
pa-me, bastante, o relatório do Instituto Nacional de Segurança do
Trânsito divulgado recentemente, no qual se mostra que, dos
pneus importados usados que foram examinados, 15% apresenta
ram profundidade de banda de rodagem inferior ao minimo legal;
37% mostraram degradação do material; 45% tinham idade supe
rior a cinco anos; 52% tinham desgaste irregular da banda de roda
gem e outros 85% surgiram com algum tipo de avaria ou
irregularidade.

Tal pesquisa, após divulgada, não foi contestada em termos
da legitimidade de seus números, mas - e tão-somente - na autori
dade do Instituto que a apresentou.

Por isso, a discussão em torno do que o fato representa na
segurança do trânsito, até porque, segundo o que nos mostra o De
putado Neuto de Conto, do PMDB, "os pneumáticos nossos pos
suem 7,8 millmetros de sulco de profundidade, ou seja, 6,2
millmetros de vida útil", enquanto a profundidade média dos
pneus usados é de 2,35 milímetros - número verdadeiramente irri
sOOo, em face do exigido pela segurança.

Facilmente se chega à conclusão de que os importados usa
dos deixam muito a desejar neste setor.

Mas não é só isto que pesa na balança; há que se ver - é cla
ro - a segurança acima de tudo, mas também no equilíbrio conta a

questão econômica, já que, hoje, passamos poruma situação impar
na vida nacional.

As dezoito indústrias instaladas no País para produzir
pneus, câmaras de ar e material para recauchutagem estão dotadas
da tecnologia mais avançada no mundo, com operações certifica
das pela norma ISO 9000 - o que as iguala às dos países líderes no
segmento.

Gerando perto de 23 mil empregos diretos e com cerca de
1500 pontos de venda - a maioria ocupada por funcionários espe
cializados que recebem em média dez horas de treinamento men
sal-, a indústria mostrou uma receita liquida operacional de 2,5
bilhões de dólares em 1994, com recolhimento de 900 milhões de
d6lares em impostos sobre as vendas; só em São Paulo foram
recolhidos 247 milhões em Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias.

Paralelamente, capitaliza investimentos de 100 milhões de
d6lares ao ano para acompanhar o desenvolvimento do setor auto
mobilístico, que quer produzir 2 milhões de veiculos/ano, até o
ano 2000, penodo em que esses investimentos subiriam para um
adicional de 1 bilhão de d6lares.

Além disso, o Brasil exportou, no ano passado, 500 milhões
de d6lares para cem países - entre os quais Estados Unidos, Japão,
Alemanha, Itália e França, comprovando a alta qualidade -, o que
representa perto de 34 milhões de unidades, correspondentes ape
nas a 32% da produção nacional (os outros 68% se destinaram ao
consumo interno).

Por essas e outras razões, há que se preservar o mercado
brasileiro.

Não só pela qualidade do produto nacional, que, como já vi
mos, apresenta superior condição de segurança, mas também pelo
que ele representa em teID10S de economia para o País.

É dispar a comparação entre pneus novos e importados 
até no exame dos preços praticados em relação à quantidade de
borracha de cada um; proporcionalmente, o pneu nacional fica
mais barato, pela sua durabilidade, resistência e segurança, por ter
sulcos que permitem maior vida útil

Neste último fator está presa uma obrigação de todos n6s 
a de evitar a ocorrência de acidentes.

De nossa parte, agindo na defesa da indústria brasileira, es
tamos contribuindo para que não se utilize material desgastado no
sistema rodante nacional, o que traz resultados altamente positivos
para o fator segurança na observação do limite de vida útil dos
pneus.

Reduzindo o risco de acidentes, estaremos cumprindo mais
que uma obrigação social imposta pelo Governo, através de seus
reclamos pelas publicidades veiculadas na imprensa - estaremos
atendendo ao apelo do bom-senso de ambos os lados: na manuten
ção da integridade fisica de nossos cidadãos e da saúde fmanceira
desse setor da indústria nacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa-
dos.

o SR. PEDRO WILSON (PT - 00. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, solicitamos a
transcrição nos Anais desta Câmara dos Deputados de texto do Sr.
Prefeitq de Goiânia sobre falsas denúncias à sua administração.

E uma demonstração de espmto público e de zelo diante da
opinião pública goiana.

Sr. Presidente, também solicitamos transcrição nos Anais da
Casa de carta dos professores brasileiros, reunidos em São Luis,
Maranhão. Apoiamos a luta dos professores por democracia, cida
dania, liberdade e participação popular. Viva a Democracia e a
educa~ libertadora!

É preciso hoje e sempre lutar por uma LDB democrática,
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que resgate a educação como um direito de todos e um dever do
Estado. Lutar pelo ensino de 1° e 2° graus, pelo ensino técnico e
pelo ensino superior integrado, pela pesquisa e extensão.

A luta da Andes, Andifes, Une, Ubes, Fasubra, Cnte, Crube,
universidades, escolas técnicas federais e escolas póblicas munici
pais e estaduais pela construção de uma sociedade livre, fraterna e
igualitária passa por uma educação substanciada na qualidade, na
gratuidade, na participação do Estado, da sociedade, da família e
das organizações sociais educativas. Assim. nosso apoio à carta de
São Luís do Maranhão, terra do poeta Gonçalves Dias.

Esperamos que o Congresso Nacional cumpra o dever de
elaborar uma LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para
hoje e para amanhã, principalmente para a juventude brasileira,
porvir da Pátria amada.

E agora, diante da votação no Senado Federal, fica o nosso
apelo à consciência cívica de todos os Parlamentares para a apro
vação de uma lei baseada no interesse, necessidade e aspiração da
sociedade brasileira. Vamos à luta.

TEXTO E CARTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Goiânia, 6 de junho de 1995
Of. G-327/95

Senhor Vereador Rosiron Wayne
Digníssimo Presidente da Câmara
Municipal de Goiânia
Nesta
Senhor Presidente,
Tomando conhecimento, através da imprensa, de infunda

das acusações feitas pelos Srs. Athos Pereira e Isidoro Revers à
nossa administração e a minha pessoa, apresso-me a prestar a essa
excelsa Casa de Leis, alguns esclarecimentos, que julgo de rele
vante importância para que não pairem quaisquer dúvidas porven
tura instiladas pela liberdade conferida pela Constituição.

Assim é que, ponto por ponto, esclareço: Brasília, 6 de ju
nho de 1995. - Pedro Wilson.

1) Concorrência OOOlJ9O - DERMU.
ConfOlme informações prestadas pelo Senhor Diretor Presi

dente do Complexo Dermu, extraídas de competente processo lici
tatório a cargo desse 6rgão da administração descentralizada, a
Concorrência Pública 001190 e o contrato dela decorrente, firmado
com a Construtora DAS, tiveram por objetivo a pavimentação as
fáltica, terraplenagem, serviços complementares, obras de drena
gem e galerias pluviais, na Avenida Contorno Norte, em Goiânia.
O respectivo projeto original foi modificado, nesse trecho, para
atender exigências e normas do DNER, por se tratar de uma auto
estrada que serve como avenida urbana, situada em região de
grande tráfego e em local de expressiva densidade habitacional e
comercial.

Conveniente ressaltar que a Avenida Contorno Norte atra
vessa uma região de topografia variável, classificada como plana e
ondulada, não permitindo um exame proporcional dos quantitati
vos da planilha inserta no Anexo IV do respectivo Contrato.

Daí que, em face dessa adaptação e devido às condições do
terreno, o projeto inicial, que previa a construção de uma via pú
blica com 2 (duas) pistas de rolamento, foi obrigatoriamente alte
rado, resultando na construção de uma avenida larga, com 4
(quatro) pistas de rolamento.

Ocorreu naturalmente o aumento de serviços notadamente
de terraplenagem, devido também aos seguintes aspectos: o trecho
em questão estar sobre um divisor de águas; a necessidade de am
pliação da rede de galerias de águas pluviais e sua travessia por
ruas laterais existentes; e ao aumento do volume de reforço do su-

bleito em decorrência da má qualidade do solo em alguns trechos.
Esses serviços e obras executados foram rigorosamente me

didos e fiscalizados pelo setor técnico competente do DERMU e
pagos mediante faturas devidamente aprovadas pelo Tribunal de
Contas dos Municípios.

Assim, não há que se falar, em dispensa do processo licita
tório. O contrato fumado com a empreiteira OAS como já se refe
riu, decorre da Concorrência n° 001190, realizada em 1990, que
dava margem à ampliação do projeto básico, no limite em que foi
feita, sem cometimento de qualquer infração ao Decreto-Lei
n°,300/86, então vigente.

Quanto à alegação de pagamento antecipado de serviço não
executado, relativo à construção de uma ponte sobre o rio Meia
Ponte e um bueiro celular duplo, cumpre-nos esclarecer que o con
trato celebrado é por preço unitário, onde temos um projeto básico
COOl quantitativos de serviços a serem executados, subdivididos
nos seguintes itens: terraplenagem, pavimentação, drenagem e ou
tras obras de arte especiais.

No decorrer da obra houve necessidade técnica de se reali
zar o envelopamento com concreto .de ramais da rede pluvial, que
atravessam as pistas de rolamento, previstos no item 4.1.5 - Obras
de Arte Especiais, Anexo IV - Projeto Básico, tendo sido feitas as
medições de forma absolutamente legal, utilizando-se esse item.

Não existe, pois, faturamento realizado em razão da cons
trução da Ponte sobre o rio Meia Ponte e bueiro celular, traduzin
do a acusação em inequívoca e evidente má-fé dos denunciantes.

Com a ampliação e adaptação do projeto às normas do
DNER a construção de via pública com 4 (quatro) pistas, ao invés
de 2 (duas), é natural que o valorde tais serviços sofresse acréscimos.

Inadmissível supor superfaturamento ou que o acréscimo
tenha ido além do objeto de licitação.

1,0) Pagamento à Enterpa
A administração anterior deixou dívidas de diversas nature

zas, cuja maioria já foi paga, de acordo com a disponibilidade e in
teresse da Administração Municipal.

A título de ilustração, a dívida com a Entelpa foi a últilna a
ser paga, ou seja, satisfeita em dezembro/94, um ano após o início
de nossa administração.

Há propositado equívoco, para não dizer má-fé dos denun
ciantes ao afnmarem que houve antecipação e inversão de ordem
de pagamento, sem vantagens para o erário público, em desacordo
com o Decreto-Lei n° 201167.

Ao contrário disso, o pagamento em questão resultou de
vantajoso acordo, já que na dívida líquida e cerca de
R$4.769.133,28 (quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil,
cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos) obtivemos um
desconto na ordem de 37%, resultando a quitação com o pagamen
to de somente R$3.000.000,00 (três milhões de reais), através do
cheque n° 930.620, sacado contra a Agência Banco do Brasil, con
fOlDle os termos do Processo nO 827.68416, conclUÍdo em 22-12-94.

3°) Antecipação de Receita
Em meados de 1993, a Prefeitura de Goiânia contraiu em

préstimos junto ao Banco Industrial e Comercial S/A, no valor de
CR$122.500.000,00 (cento e vinte e dois milhões e quinhentos mil
cruzeiros), corrigidos pela TR e mais a taxa de 2% (dois por cen
to) de juros ao mês, com vencimento em 6 (seis) meses, a título de
antecipação de receita.

Fê-lo, sem qualquer problema de natureza jurídica, visando,
sobretu}1o, o interesse da Administração Pública Municipal.

E que existia a necessidade premente de adiantarem-se al
gumas obras, antes do início do período de chuvas, e do pagamen
to de serviços já executados, obedecidas as prioridades da
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Administração.
O empréstimo foi contraído mediante taxa de jlros conside

rada a mais baixa praticada pela rede bancária e satisfeito pontual
e integralmente.

4") Diário Municipal nO 1.008-A
A questão do Diário Oficial do Município nO l.OO8-A, do

ano de 1992, já foi exaustivamente esclarecida, depois de exami
nada por essa Câmara Municipal e pelo Ministério Póblico. Em
face da análise da Comissão instituída pela Câmara, concluiu-se
pelo arquivamento do processo, por ser defmitivamente inconsis
tente a proposta de constituição de uma CPL

Além disso, para que não pairasse quaisquer dJ1vidas acerca
do contrato entre a COMPAV e a WllII'e Engenharia e Saneamen
to, determinamos, por expediente próprio, a realização de uma au
ditoria externa, realizada por RM Auditoria e Assessoria Ltda.,
abrangendo todos os contratos de obras e serviços vigentes no ór
gão, cujo relatório final é conclusivo no sentido de que em tais
contratações inexistem irregularidades.

A publicação do termo aditivo do contrato anteriormente
fIrmado entre a Prefeitura e WllII'e Engenharia, desnecessária, por
sinal, teve um J1nico condão de dar maior publicidade ao ato admi
nistrativo. Excesso de zelo, tão-somente, por parte de uma admi
nistração que sempre primou pela transparência dos atos que
pratica.

5°) Suspeita de vantagem
Não é criveI que detendo um pequeno patrimônio e usu

fruindo de um im6vel alugado para morar e possuindo padrlio de
vida razoável, tão- somente, possa ser visto como quem dá mostra
de sinais exteriores de riqueza.

Na verdade, o que possuímos e o nosso padrão de vida es
tão plenamente de conformidade com a remuneração familiar.

Quanto a isso, esclarecemos que se encontra à disposição
dessa augusta Casa da Leis e de toda sociedade a documentação
necessária e comprobatória de nosso patrimônio.

Solicitamos a Vossa Excelência que dê conhecimento des
tas informações aos seus ilustres pares, renovando protestos de es
tima e consideração.

Atenciosamente, - Darci·Accorsi, Prefeito Municipal de
Goiânia.

CARTA DE SÃO LUÍS

OS docentes das Instituições de Ensino Superior do Brasil,
reunidos no XXX CONAD da ANDES - SN, em São Luís, Mara
nhão, de 2 a 4 de junho de 1995, reforçam sua disposição de luta
em defesa da educação, do serviço público, da democracia e da ci
dadania. Neste sentido, aprovam um conjunto de deliberações
como a de fortalecer a solidariedade sindical com os traballiadores
em luta contra as reformas propostas por FHC. Reafmnam a ne
cessidade e a urgência da consllUção do projeto democrático-po
pular que crie condições de existência e liberdade para o conjunto
da sociedade e não apenas para as classes dominantes.

No campo especffico da educação, afIrmam a luta pela re
jeição do substitutivo Darcy RibeirolMEC e se opõem à idéia de
emendá-lo, de forma a resgatar a luta pela aprovação da LDB ex
pressa no PL n° 101/93, na forma do substitutivo Cid Sabóia, que
representa o resultado de longo e abrangente processo de discus
são com a socie&u:le.

A intransigência, a postura arbitrária e a violência do G0
verno FHC e seus aliados pretendem intimidar e reprimir os traba
lhadores através de atos do Executivo, como o Decreto-Lei nO
1.480, que cassa o direito de greve garantido na Constituição. o
uso servil do Judiciário e a convocação irresponsável das Forças

Armadas. Tais demonstrações de arrogância, prepotência e força,
ao contrário do que pretendem, indicam o desgaste, a fragilidade e
a brevidade de suas alianças oportunistas baseadas no " é dando
que se recebe", como a concessão feita à UDR, hoje travestida de
bancada ruralista. Frente a este quadro, cabe aos docentes, organi
zados na ANDES-SN, aprofundar a discussão sobre o caráter do
Governo e o signifIcado de suas propostas reafirmando a posição
contrária a todas as tentativas de destruir os direitos conquistados
pelos trabalhadores.

O projeto de sociedade que o Governo FHC tenta imple
mentar, cada vez mais evidencia a sua face de excludência. À me
dida em que força a redução do papel do Estado, dilapida o
patrimônio pJ1blico via privatizações e implode as políticas sociais,
aviltando as condições de vida da maioria da população. Cada vez
mais é vedado o acesso às condições básicas da cidadania traduzi
das no direito à educação, à sm1de, à previdência social e, até mes
mo à própria vida.

Neste sentido, também se pode destacar com um conjunto
de iniciativas, dentre elas, o projeto de lei de patentes que aponta
para a privatização do conhecimento e que signifIca mais uma
submissão às políticas de ajuste e de modernização preconizadas
pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional tradu
zidos no Consenso de Washington.

Assim, a defesa da soberania nacional, do patrimônio públi
co e dos direitos sociais expressos na Constituição, ameaçados
pelo Governo FHé, mais e mais submisso aos ditames do capital,
exige nesse mOJllento da Central Única dos Trabalhadores a am
pliação das alianças com movimento popular e sindical. A iutensi
fIcação dos atos de solidariedade da classe trabalhadora torna,
cada vez mais premente e forte, a necessidade de ampliarmos o
grito de guerra da Greve Nacional UnifIcada dos Trabalhadores
das Empresas Estatais e dos Servidores Póblicos Federais.

''Mexeu com o meu companheiro, mexeu comigo."

São Luís, 4 de junho de 1995.

O SR. INOC~CIOOLIVEIRA (Blooo'PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, no J11timo dia 30, o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
em seu programa de rádio, anunciou o lançamento, a 4 de setem
bro próximo, de um novo canal de televisão - a TV Escola - que
se destinará ao aperfeiçoamento do professorado de 1° grau em
todo o País. Inicialmente, o Governo Federal liberou 45 milhões
de reais de modo a que Governadores de Estados e Prefeitos pos
sam adquirir os equipamentos básicos para instalação da unidade
da TV Escola: antena parabólica, aparelho de TV e videocassete.

A TV Escola integra-se à TVE - Televisão Educativa - que
já conta com um canal de programação educativa e cultural.

O que será essa TV Escola, que o Governo vai inaugurar,
sem substituir o ensino direto de 1° grau? Será um apoio tecnol6
gico notável para cerca de 1 milhão de professores em todo o País.

A TV Escola mostrará aos alunos, no momento das explica
ções do mestre, os fenômenos ou fatos ou eventos que se relacio
nem à matéria da aula. Com o uso do videocassete, a Escola grava
o programa e poderá repeti-lo, seja em novas aulas, seja no aper
feiçoamento contínuo dos professores.

A TV Escola vai poder, através do registro de aulas explica
tivas ao nível de sociodramas, reciclar e aperfeiçoar todo o corpo
docente do 1° grau, nos Municípios mais longínquos de todas as
regiões do País, a um custo relativamente baixo.

O projeto do Governo, Sr. Presidente, eminentes colegas
Parlamentares, somente terá êxito se contar com o apoio integral,
efetivo, constante das Secretarias de Educação dos Estados e Mu
nicípios; e se forem assegurados recursos fInanceiros sufIcientes
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para a sua implementação. Essa primeira liberação de verba vai as
segurar a produção dos programas e a compra dos primeiros equi
pamentos, consjderando que alguns Municípios serão
considerados pioneiros para efeito da demonstração dos resultados
do projeto.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um esta
dista sensível às ações sociais solidárias, está encarecendo também
o apoio do empresariado nacional à nascente TV Escola, e muitos
já atenderam ao seu apelo, que espero seja também desta Casa, no
sentido de adotar o projeto no âmbito das fábricas e empresas.

Vamos fazer nosso o slogan do Governo, que é um desper
tar da consciência cívica nacional: "Acorda, Brasil. Está na hora
da Escola."

Os exemplos da Federação das Indústrias de São Paulo, que
doou 200 jogos de equipamento, e da Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul, poderão ser imitados. E, individualmente, as
empresas também. contribuindo para o sucesso desse grande muti
rão educacional e resgatando parte da dívida social do Brasil, além
de contribuir para aumentar a produtividade do professorado na
cional. Trinta mil escolas e mais de 10 milhões de alunos vão ser
beneficiados com o projeto da TV Escola, para cujo sucesso, peço,
Sr. Presidente, o apoio de todos os Parlamentares, em seus respec
tivos Estados com a mobilização também dos Prefeitos e Secretá
rios de Educação dos Municípios onde têm as suas bases
político-eleitorais.

Façamos nossas, eminentes colegas, as palavras do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso no seu programa de rádio do
]jltimo dia 30 de maio: ''Vamos juntar as nossas forças, porque a
tarefa de educar o Brasil é de todos os brasileiros."

Outro assunto, Sr. Presidente.
Quero registrar desta tribuna as comemorações do Dia In

ternacional de Prevenção contra o Fumo, que, no Brasil, tiveram a
coordenação do Instituto Nacional de Combate ao Câncer e das
Associações Estaduais de Combate ao Câncer, entre as quais des
taco, a Associação Pernambucana de Combate ao Câncer, tenho à
frente um grupo de senhoras da sociedade pernambucana e uma
equipe de médicos abnegados.

Preocupa as autoridades médicas do País o índice crescente
de doenças provocadas pelo fumo, principalmente câncer da boca,
faringe, laringe e pulmões, a tal ponto que já se disse que a sua in
cidência estatística é superior ao lllÍmero de mortes por acidentes
de trânsito.

O alcatrlio e a nicotina do tabaco constituem os principais
agentes agressores dos pulmões e, surpreendentemente, a indústria
internacional do fumo vem aumentando, em algumas marcas de
cigarros, o teor de nicotina, induzindo ao vício. Contam-se 15 mi
lhões de mortes, anualmente, em todo o mundo, de fumantes ati
vos e outro n]jmero significativo de mortes provocadas pela
inalação da fumaça em fumantes chamados passivos - aqueles
que, em casa ou no ambiente de trabalho, convivem com fumantes
inveterados.

Apesar disso, muitos governos taxam a produção do tabaco
e nela vêm uma fonte permanente de ingressos, relutando, em al
guns casos, a promover campanhas contra o seu uso. Façamos
uma retrospectiva histórica: neste século é que se difundiu a cons
ciência do seu malefício, pois do século XVI até os anos 50 do sé
culo XX o consumo e a propagação do tabaco eram considerados
símbolos de status social. Lamentavelmente, essa planta, originá
ria da América, não está entre os produtos que nosso continente
exportou para benefício das populações européias.

A nicotina, um dos componentes do tabaco, ao lado do fe
nol, do resol, do benzopireno e outros hidrocarbuos aromáticos
policíclicos, é a responsável principal pelo câncer das vias respira-

tórias. É um alcalóide que age de modo específico sobre o sistema
nervoso simpático e parasimpático.

Seu efeito é paradoxal, agindo seja como sedativo, seja
como um estimulante que favorece a atenção. mas, todos os com
ponentes do tabaco têm um efeito perverso sobre o aparelho car
diovascular, daí por que muitos fumantes se tomam, com o tempo,
cardiopatas irreversíveis.

Tenho ainda a lamentar, apesar do fato de que há muitos
brasileiros engajados no seu cultivo e dele se tomaram social e
economicamente dependentes, que o fumo seja uma das principais
atividades agdcolas no Nordeste e em outras regiões do País, ali
nhando-se o Brasil entre os maiores produtores mundiais ao lado
da China, Estados Unidos, Índia, Turquia, Zimbabue, Indonésia,
Grécia e Malawi.

Os riscos do tabaco estão, hoje, cietificamente comprova
dos, podendo saltar de uma geração para outra, pois as mães fu
mantes são responsáveis pelo nascimento de prematuros e também
se encontram na faixa de risco de aborto.

Desde 1955, na França, o Prof, Tubiana alertava para o pa
pel do tabaco no origem do câncer dos pulmões, mas, somente em
1976, graças a Simone Viel, surgiu a primeira lei proibitiva da
propaganda e do consumo de tabaco em ambientes fechados.
Claude Evin, em 1991, foi o responsável por uma lei mais severa:
a proibição de toda a fonua de publicidade e de patrocínio das
marcas de cigarros, charutos e fumo para cachimbo.

No Brasil, ainda não alcançamos esse aperfeiçoamento le
gislativo; mas as campanhas do Ministério da Saúde, do Instituto
Nacional do Câncer e das Associações Estaduais de Combate ao
Câncer são um estímulo aos que defendem a exclusão dos fuman
tes dos coletivos, dos recintos públicos, das salas de reunião, dos
auditórios, do cinemas e teatros, na defesa dos que não querem se
transfonnar em "fumantes passivos".

Quero congratular-me, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputa
dos, com a iniciativa recente do Instituto Nacional do Câncer e
também com o eminente Ministro da Saúde, Prof. Adib Jatene, por
promoverem as comemorações do Dia Internacional de Prevenção
contra o Fumo.

Espero que novas iniciativas sejam tomadas, de caráter sis
temático, para continuar a campannha preventiva, estendendo-a às
escolas de 10 grau de todo o País, aos postos de saúde, e aos hospi
tais públicos e privados.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocdPTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Depu
tados, ocupo esta tribuna para manifestar minha preocupação com
uma grande "injustiça social". Falo da nefasta, pesarosa e incom
preensível paralisação~ obras do HospitalRegional de Sumaré, que
propuseram construir os Governos Feâeral e Estadual e que já parali
sadas há mais de 4 anos, estão sendo deterioradas pelo abandono.

Sumaré, município paulista com seguramente mais de 230
mil habitantes, não possui o mínimo necessário para suprir sua p0

pulação das necessidades básicas de saúde e bem-estar social. Lo
calizada nos eixos das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e D.
Pedro I, poderá, com o funcionamento do Hospital Regional de
Sumaré, prestar atendimento a milhares e milhares de pessoas pe
las facilidades de locomoção proporcionadas pelas rodovias acima
e também pela sua proximidade da periferia das cidades de Cam
pinas, Monte Mor, Hortolândia, Nova Odessa, Paulínia, Cosmópo
lis, Limeira e Americana.

Confonne recente relatório da Organização das Nações
Unidas, o Brasil é constituído por 19 milhões de miseráveis, 54
milhões de indigentes, 62 milhões de pobres, 30 milhões de anal
fabetos e 3 milhões de deficientes f'lSicos devido à desnutrição.

A Sa]jde Pública está um caos; a seguridade social precária.
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Temos um dos mais baixos salários e os mais altos índices
de acidentes de trabalho do mundo.

Sumaré não é diferente, é um pequeno exemplo do nosso
País, talvez em proporções mais calamitosas.

As obras do futuro hospital com milhares de metros de al
venaria e concreto, distribuídos em sete andares, do jeito que está
é um desprestígio à Administração Pública e um desrespeito ao ci
dadão brasileiro. A fórmula de recuperar os valores lá aplicados é
fazendo-o funcionar urgentemente.

Portanto, Sr. Presidente, venho solicitar ao Governo de meu
Estado e ao Governo Federal, que concluam as obras abandonadas
e que façam funcionar o mais rápido possivel o Hospital Regional
de Sumaré. Existe ainda, anexa ao futuro hospital, uma grande
área onde poderão futuramente construir uma Faculdade de Medi
cina.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em
deliberação recente, a Assembléia Legislativa do Estado do Ama
zonas, aprovando requerimento do ilustre Deputado Joaquim C0
rado, resolveu apelar oficialmente para o Ministério de Minas e
Energia, para a Petrobras e a para Eletronorte, no sentido de ser
viabilizada a reconversão do parque térmico de Manaus para a uti
lização do gás natural como combustível, como alternativa de so
lução para o déficit energético da cidade de Manaus.

Pela grande relevância dessa matéria, não poderia deixar de
trazê-la ao conhecimento desta Casa, valendo-me inclusive de al
guns dados técnicos e estatísticos que ensejaram a referida deci
são da Assembléia Legislativa do meu Estado.

Parece-me oportuno o levantamento da questão, nesta hora,
no Âmbito das autoridades federais~porquanto, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso tem como uma das diretrizes setoriais do
seu Governo a ampliação das parcerias entre os Governos Esta
duais e o setor privado na distribuição de gás.

Os investimentos previstos oficialmente no setor de gás na
tural têm por meta aumentar a participação deste combustível na
matriz energética de 2% para 10% até o ano 2000.

Em Manaus, já são constantes as paralisações e a queda de
energia. O consumo está sendo bastante maior que a oferta, uma
vez que o baixo potencial existente deixa o sistema sem reserva,
impossibilitando a Eletronorte de fazer a manutenção preventiva e
corretiva no seu parque gerador.

O potencial instalado do sistema depende do nível de m
dmulicidade da Usina Hidroelétrica de Balbina, havendo significa
tiva redução da capacidade de suprimento no período de seca, que
tem uma duração aproximada de seis meses.

É uma situação que compromete seriamente o crescimento
econômico da Zona Franca de Manaus, inviabilizando os investi
mentos ali instalados e a implantação de novos investimentos.

Os estudos técnicos disponíveis, inclusive os contratados
pela Eletronorte, demonstram que a ampliação da capacidade de
geração de energia para a cidade de Manaus tem como solução de
menor custo e a prazo relativamente curto a utilização do gás natu
ral como combustível.

Aliás, tais estudos indicam, conclusivamente, a importância
do gás natural para a auto-suficiência energética do próprio Estado
do Amazonas, como um todo.

Com efeito, possui o Estado, na bacia do Rio Urucu, locali
zada no Município de Coari, uma reserva de 40 bilhões de metros
cúbicos de gás natural.

A conversão proposta - transfonnação e instalação de turbi
nas queimando gás natural do Rio Urucu - comporta um investi
mento total estimado em 281 milhões de d6lares sendo necessária,
para a sua concretização, a participação da Petrobras, no valor es-

timado de 120 milhões de d6lares na primeira etapa.
A economia anual para o setor elétrico seria da ordem de

123,5 milhões de dólares.
Dentre as alternativas de conversão do parque térmico de

Manaus, a utilização de gás natural é tida como a opção mais viá
vel, tanto no aspecto de racionalidade técnica e econômica, quanto
sob o ângulo da observância dos princípios de minimizJlção dos
impactos ambientais.

Trata-se como se vê, de projeto do maior alcance estratégi
co, capaz de consolidar Manaus e o Estado do Amazonas como
uma das grandes regiões industrializ~dasda América Latina.

Há, também, o alcance social, não menos relevante, pois um
investimento desse vulto, no setor energético, vai gerar centenas
de milhares de empregos diretos.

Daí, Sr. Presidente, a razão especial do meu apelo ao Exmo
Sr. Ministro de Minas Energia e aos Srs. Presidentes da Petrobras
e da Eletronorte, secundando o pedido já formulado pela Assem
bléia Legislativa do Estado do Amazonas e lembrando àquelas au
toridades a enonne relevância desse empreendimento para a
promoção econômica e social de toda uma região.

A SRA. LAURA CARNEIRO (pP - RI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não há
duvidas sobre a necessidade de valorizar o professor, como condi
ção primeira para garantir a própria existência da escola e sua im
portância como instituição social, encarregada da preparação e da
formação de indivíduos verdadeiramente aptos a enfrentar os cres
centes desafios da atualidade. Esse caminho pressupõe, ao mesmo
tempo, a efetiva elevação da educação básica à categoria de priori
dade máxima do País.

Portanto, a despeito das intenções positivas já expres~saté
o presente instante, os profIssionais do setor da educação, justifi
cadamente, esperam muito mais com relação ao pacto pela valori
zação do magistério. Ocorre que, ao se anunciar, em conformidade
com os objetivos do Plano Decenal, um piso salarial profissional
nacional limitado a apenas 300 reais para a carga horária de 40 ho
ras por semana, logo se reconhece a gritante incoerência que de
monstra em n1Ímeros precisos e exatos a inclinação para, na
prática, se manter o professor e o ensino no estado de precariedade
em que hoje se encontram.

Chega-se mesmo ao cúmulo de, no Rio de Janeiro, para ci
tar apenas um exemplo, o professorado ser obrigado a sobreviver
com o piso salarial de 72 reais, que correspondem somente a 11%
do poder de compra que detinha em setemoco de 1987 e que equi
valeria agora a 666 reais e 65 centavos.

Tais evidencias são, com efeito, muito numerosas em todo
o País, compondo-se, pela totalidade das demais limitações e ca
rências existentes, um quadro extremamente triste da educação no
Brasil, de fonna que sequer preciso me alongar muito para justifi
car a necessidade de realizar mais investimentos no setor e, de
fato, valorizar o professor por intermédio do pagamento de salá
rios dignos.

Em respeito à dignidade do professor, defendo, então, a
idéia sugerida pela entidade de classe União dos Professores Pú
blicos no Estado - UPPE, no sentido de que o piso salarial dos
professores seja indexado à remuneração dos Chefes dos Executi
vos no percentual de 10%, para carga horária de 20 horas sema
nais. O professor federal teria, assim, o seu salário pago com base
na vinculação ao valor de 10% do salário do Presidente da Repú
blica; o estadual, conforme o salário do Governador; e o munici
pal, confcrnre o do Prefeito Municipal.

Ao prestar meu apoio a es~ idéia, desejo, igualmente, em
nome da devida coerência, ou seja, no sentido de se proceder à
real valorização do magistério, manifestar posição favorável tam-
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bém, a que se mantenha a aposentadoria especial J:?ara o professor,
bem como defendo a paridade para os inativos. E, em suma, um
absurdo inominável, no mínimo um gravíssimo desrespeito à dig
nidade do professor, pretender subtrair ainda mais qualquer um
dos poucos direitos de que a categoria ainda dispõe. Espero que as
autoridades responsáveis reflitam sobre essa situação verdadeira
mente crítica e atendam, sim, à urgente necessidade de dar condi
ções para que o professor possa trabalhar e viver nonnalmente,
livre das pressões, humilhações e adversidades a que se acha sub
metido.

Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, era, pois, o que tinha
a dizer, neste momento, ressaltando o compromisso com medidas
capazes de gerar benefícios efetivos ao sistema educativo e, espe
cialmente, preservar o respeito absoluto que se deve ter pelo pro
fessor.

O SR. COSTA FERREmA (pP - MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, a questão
ambiental ocupa hoje o centro das atenções mundiais, constituin
do-se em preocupante tema de governos e sociedades. No Brasil
contemporâneo vai se arraigando uma n1tida consciência ambien
talista. Basta dizer que a Constituição de 1988, em iniciativa ino
vadora, inseriu em seu texto (Capítulo VII) dispositivos (art. 225 e
seus parágrafos) que proclamam o direito de todos a um ambiente
ecologicamente equilibrado, uso comum do povo e essencial à
qualidade de vida, estabelecem os deveres do Estado e prevêem
sanções às atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. por
sua vez, determinadas áreas são consideradas patrimônio nacional:
a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira, áreas consideradas
fundamentais à preservação dos recursos naturais.

O Brasil, felizmente, tem dado importantes passos na busca
de estratégias capazes de aswgurar o desenvolvimento econômico
e social sem agressões à natureza. Na Conferência do Rio de Ja
neiro, em 1992, considerado o mais importante conc1ave já reali
zado para debater o futuro do planeta, desempenhamos papel
destacado e conseguimos demonstrar que, em matéria de poluição
ambiental, não somos os vilões, como muitos julgavam. Ao con
trário, os maiores expelidores de vastas quantidades de dióxido de
carbono, metano e outros gases do efeito estufa, na atmosfera, são
precisamente os países do Primeiro Mundo, altamente industriali
zados. Uma constatação confessada pelo próprio Vice-Presidente
dos Estados Unidos, AI Gore Jr., em artigo publicado no Jornal
do Brasil, edição de 20 de junho de 1993.

Outro evento da maior relevância, anterior à Eco 92, reali
zara-se em fevereiro daquele mesmo ano em Manaus, reunindo,
pela primeira vez na história deste hemisfério, os presidentes das
doze nações da América do Sul, sob o patrocínio do Brasil.

Foram fIXados pontos comuns, de unânime consenso, den
tre eles os seguintes: os recursos biológicos são indiscutivelmente
recursos naturais de cada país, portanto, sobre os mesmos exerce
sua soberania; os direitos dos países onde se origina a diversidade
biológica têm de ser respeitados; necessidade de recíproca coope
ração entre países ricos e pobres para o fortalecimento das institui
ções locais com capacitação para a pesquisa; maior ênfase à
utilização e ao desenvolvimento sustentável desses recursos do
que à sua simples conservação, a ftm de maximizar e difundir os
seus benefícios em favor das populações; o debate internacional
sobre florestas deve levar em conta que esses ecossistemas inte
gram territorialmente, jurisdições soberanas de Estados inde
pendentes; reconhecimento de que, além dos aspectos puramente
ambientais, as florestas cumprem função econômica, cultural e social

A posição frrme dos países hemisféricos serviu para arrefe
cer um movimento que prosperava na Europa, tendo como um dos

seus porta-vozes o ex-Presidente Mitterrand, da França, para se
instituir uma "fllosofta" diferente de independência dos países,
disfarçada de "soberania parcial", isto é, as grandes potências, ar
voradas em tuteladoras dos demais povos da Terra, poderiam esta
belecer regiões independentes dos seus atuais governos. O
pretexto: defender a ecologia e a sobrevivência de determinadas
nações indígenas.

Na verdade, a farsa logo se desmascarou, pois os maiores
predadores no universo são os países do Primeiro Mundo, cujo
passado, no que diz respeito ao trato com os povos silvícolas, é o
mais desabonador possivel.

A sessão especial que a Câmara dos Deputados promoveu
para festejar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a requerimento do
nobre Deputado Inocêncio Oliveira, foi extremamente oportuna.
Aconteceu quando é chegado o momento de se defmir o uso dos
recursos genéticos dos países do chamado Terceiro Mundo, de for
ma corajosa e colocando o princípio da autodeterminação dos p0
vos acima de suas riquezas e seus destinos em primeiro plano.

A questão do meio ambiente se imbrica intimamente com a
dos direitos humanos. Tanto assim, que a recente história política
revela que nos penodos de repressão, sob regimes autoritários,
ocorreram os mais graves atentados tanto contra os direitos huma
nos quanto contra o meio ambiente. Assim, a luta pela proteção do
meio ambiente identiftca-se em grande parte com a luta pelos di
reitos humanos.

O Brasil, em face dos largos desajustes sociais e dos desní
veis regionais, tem de colocar esse binômio na equação política
que o Estado e a sociedade precisam solucionar. A fome e o pau
pérismo de milhões de nossos irmãos se deve, principalmente, à
deftciente forma de se explorar as riquezas nacionais, o que nos
coloca diante da contradição de sermos uma das economias mais
adiantadas do mundo e apresentarmos o vergonhoso quadro de in
digência social.

O Partido Progressista, ao associar-se aos objetivos daquela
sessão, reafIrma seu compromisso com a construção de uma socie
dade justa dentro de condições essenciais a uma vida de melhor
qualidade para todos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RAIMUNDO SANTOS (pPR - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, tenho
absoluta convicção de que um dos fatores determinantes para o au
mento da criminalidade, em qualquer escala e em qualquer lugar, é
a impunidade. E quando a impunidade resulta da inépcia do Esta
do no cumprimento de uma de suas mais cruciais tarefas, que é a
de cuidar da segurança dos seus cidadãos, então caminhamos para
o precipício, com grupos de sanguinários, bandidos e assassinos
formando quase que um outro Estado dentro do Estado, em que a
lei vigente é a da crueldade e a do morticínio.

É não sem uma certa estupefação e horror que li no domin
go, em reportagem do jornãlista Manuel Dutra, publicada no jor
nal paraense O Liberal, o verdadeiro massacre que grupos de
pistoleiros, a mando de comerciantes locais, vêm perpetrando con
tra garimpeiros no Alto Jari, no Município de Altamira, a lh30min
de vôo de Belém do Pará. Já mataram, em dois anos, na maioria
das vezes de modo brutal, seguido de festa sobre os cadáveres, cerca
de 80 pessoas, 35 delas somente no garimpo denominado JK.

Diz o repórter, em certa passagem, que os bandos consti
tuem, na região, "autênticas empresas de extermínio, comandadas
por indivíduos que desfilam impunemente pelas ruas do Laranjal
do Jari", onde residem as famílias da maioria dos garimpeiros da
área. O repórter dá o nome dos matadores e de um de seus chefes,
um certo Agenor, contra quem já foi inclusive expedido um man
dado de prisão pela Justiça do Amapá. Em vão. O bandido conti-
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nua à solta. ~ polícia local.~ faz para colocá-lo na cadeia. AI- de qualquer setor da produção ou da administração.
S?masautortdades do Mu';'1ClPlO, segundo a reportagem, já COIDU- OS verdadeiros liberais defendem a livre concorrência. Mas
m~aram o fat~ à Secretaria de ~eguranç~ d? Pará, mas nada foi reconhecem no Estado um importante agente econômico que a es
feito :pel? órga? para.conter a açao dos ~sos. S6 para se ter timula e, sobretudo, que impede a ação antiliberal dos monopólios
uma I~éla da lmpumdade com que os pistoleIrOS agem naquela ou olig0p6lios. Se não querentos, em nenhum setor, a ação ntono
área, diz um trecho da reportagem.: polística do Estado - que afInal tem obrigações sociais e é contro-

"Os bandos de exterminadores agem com desen- lado, na.s d~ocracias, pelo povo - como iríamos aceitar
voltura na região. Há casos em que eles tiraram suas VÍ- mon0p6lios pnvados que não têm deveres sociais ou políticos?
timas de dentro de embarcações que saem do Laranjal _ ~s Estados Unidos, o maior modelo de democracia liberal,
do Jari para outros municípios, inclusive para Belém. O ~ heSita, J?ill" exe';'lPlo, em aplicar. uma legislação rigorosa que
barco zarpa do porto de Laranjal e faz uma parada obri- Impede a açao abUSiva de bancos pnvados. Naquele país, os ban
~6ria em Munguba, para apanhar mais passageiros. Lá cos são e~ta~ais; não e~tem bancos nacionais. A legislação da
já hwve casos em que os bandos retiraram pessoas que democraCIa liberal anrencana é extremamente severa ao coibir os
trazem wro, levando-os para matar e roubar." arosos conhecidos das instituições bancárias. Há anos tenta-se

No caso de vítimas mais importantes ou mais abastadas, mudar essa legislaçã?, sob o argumento de que a economia ameri
muitas vezes os bandoleiros as colocam dentro de aviões teco-te- cana cresceu o sufICiente para ~o temer os bancos nacionais. Há
cos e obrigam os pilotos a jogarem do alto os infelizes passagei- ~s tenta~ e ~o conse~em. E provável que se pennita a insta
ros. O grande mal dessas vítimas é terem tido a sorte ou má sorte laça0 de agencIas bancárias da mesma instituição, no máximo em
de encontrarem naquelas paragens um certo lugar rico em ouro: dois ou trê~ est~s. _
Dessa forma, achar o metal precioso em grande quantidade é me- O liberalismo nao proíbe o Estado de defender a Nação
nos fortuna que condenação. quando há o risco dos mon0p6lios privados.

O que nos espanta, contudo, é a total impunidade dos mata- Ser liberal não signifIca impedir a ação do Estado em seto-
dores. Sabe-se o nonle dos assassinos e dos mandantes; a maioria, res ond~ sua presença é fundamental para que todos tenham iguais
por certo, médios comerciantes da região. Os crimes continuam oportunidades. A rosca desta igualdade, ela sim, é axiOlnatica
sendo praticados abertamente. Uma ação minimante rigorosa da mente a maior preocupação para liberais de qualquer matriz.
Justiça seria suficiente para pôr fIm ao desmando, para acabar com Perdoem-me V. Exas. por insistir no modelo americano e
a farra e a festa de sangue. Eutão, por que não se bota na cadeia f~ dele ~ n;wu escudo. Mas previno-me contra enganados neoli
essa gente que vive espalhando o terror entre pessoas trabalhado- beralS brasileIrOS que se acostumaram a usar aquele país para de
ras e humildes, amedrontando toda uma localidade? Talvez porque senhar a caricatura dos seus sonhos.
se trate de um rincão perdido na longínqua Amazônia, cujos povos . Lá, por.exemplo, a escola pública é garantida a 90% das
vêm sendo sistematicamente esquecidos pelas autoridades consti- ~ças, naquilo a que chamamos de 10 grau. A rede escolar pú
tuídas, largados à propria sorte, conto se não fossem também bra- blica, nos Estados Unidos, é certamente a maior do mundo. Isso
sileiros, conto se não fizessem parte deste País que defendemos e não faz dos Estados Unidos um país socialista.
amamos. . En'll!anto uso esta tri?nna, desenvolve-se no congresso

Conto Deputado mais votado em Almeirim e sobretudo amencano mtensa campanha liderada pelo Presidente Clínton para
como ev~géli~, sinto-me obrigado a fazer uma conclanIação: te- aumentar a presen~ ~ ~stado na área de Saúde e impedirem-se
mos a obrigaçao e o dever moral de proteger esses cidadãos até os abusos dos hospltals pnvados.
porque se trata de uma comunidade inteira ameaçada por uns ~ou- Os verda~eiros liberais americanos estão hoje empenhados
cos indivíduos cruéis e sanguinários, a serviço de uns cinco w seis em uma luta nacional contra empresas que, fugindo dos problemas
comerciantes inescrupulosos. É muito pouca gente para zombar de ~ grandes. ci~es, cria~ pequenos campos de concentração em
um povo e manchar o esforço de uma gigantesca Nação que luta CidadeS do mtenor. A realidade está imitando a fIcção de Orwell.
pelo estado de direito e para manter-se democrática e solidária. Essas empresas privadas dão a seus funcionários casas pré-molda
Temos leis, temos dignidade e não podemos assistir impassíveis à das, alimentação em restaurantes padronizados, entretenimento
continuação desse espetáculo macabro. para a família e esportes progranIados. Os operários ou emprega-

o SR. ÁLVARO VALLE (BlocoIPL _ RI. Pronuncia o se- dos de escrit6rio usam crachás magnetizados que denunciam a sua
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's. e Srs. Deputados, há os a~sência, sob qu~qu~r Pn:~xto, da mesa ou oficina de trabalho.
que confundem liberalismo com entreguismo. Para eles, parecerá Sa? costumes mais ditatorIaIS que os que Lênin ou Stalin jamais
estranho o ~eu yoto a favor do monopólio estatal do petr6leo. terao sonha~o I.'ara suas faz:ndas ou fábricas coletivas.

Os liberaiS modernos acreditam na iniciativa privada, sobre- ,Tentei dizer que ser hberal não é ser cegamente contra o Es-
tudo porque a livre concorrência e a justa procura do lucro a impe- tado; e ser con~a o poder absoluto que, antes, s6 o Estado procura
lem para lnaior produtividade. Todos se benefIciam na sociedade va exercer. HOje, com ele mais combalido, alguns oligopólios ou
liberal: valoriza-se o trabalho, ganha o consumidor, e os lucros mon0p6lios tentam substitui-lo. Contra esses, deve-se voltar, tam
justos estimulam a produção e promovem o desenvolvimento. O bém, a verdadeira consciência liberal.
Estado não se envolve em áreas onde a iniciativa privada é mais As grandes empresas de petr6leo dividiram o mundo entre
eficiente. A principal causa desta maior eficiência _ é importante el~, co~ as raras exceções de ~l~s países, os Estados Unidos a
e, sobretudo, oportuno lembrar- é a competição. n:aIS notavel ~e!as. As supranaCionaiS do petr6leo não têm obriga-

Até pouco tempo atrás, os liberais eram inimigos automáti- çoes, sequer eticas, com qualquer país ou qualquer povo. O seu
cos do Estado, sobretudo nos países em desenvolvimento. Sabe- poder absoluto na área em que é exercido não encontra os limites
mos o mal que ele nos faz, até hoje, em muitos setores. Exceto na que fazem o apanágio da livre concorrência. Amanhã, o Brasil
área do petr6leo, não hesito em votar todas as reformas privatizan- será dividi~o, loteado entre as fraternas empresas que hoje falam
tes propostas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. em moderrndade.

Liberalismo não quer dizer anarquismo, ausência do Estado Es.ses são os temores que justificam o meu voto a favor do
mon0p6lio estatal.
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Respeito opiniões diferentes da minha, patrióticas e, muitas
vezes, coerentes. Um verdadeiro liberal sabe que diferentes posi
ções defensáveis podem coexistir, sobretudo em tema tão polêmi
co. Fora das matérias de fé, não há verdades absolutas. O
programa de meu Partido deixa-nos, no campo do petróleo, livres
para o caminho que nos indique a consciência.

A minha consciência inspirou este discurso e inspirará o
meu voto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Fernando Gabeira.
O SR. FERNANDO GABEffiA (pV - RI. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante muito
tempo esperei por este momento na tribuna e considero uma coin
cidência feliz que a oportunidade de falar no Grande Expediente
tenha-se dado agora, no fmal do semestre, quando não pretendo
apenas apresentar um projeto de mandato, mas também prestar
contas em plenário dos primeiros quatro meses, uma vez que nos
sos contatos são rápidos e superficiais, pois as Comissões traba
lham quase estanquemente, e a mídia não cobre adequadamente o
que lá se passa.

A maioria dentre V. Exas. sabe que percorri um longo ca
minho para chegar à Câmara dos Deputados, que também passei
um longo peúado no exílio, conhecendo naquela oportunidade ex
periências importantes, como a do socialismo real, da social-de
mocracia nórdica e européia. Tive a oportunidade de ver o fIm das
ditaduras em Portugal, na Espanha, na Grécia e, fmalmente, de vi
ver a experiência da Unidade Popular no Chile, sendo que, naque
le momento, com a queda do Presidente Allende e da Unidade
Popular, fomos forçados a recuar para a Europa, uma vez que se
formou, na América do Sul, em 1973, um anel de ditaduras milita
res que não nos permitiam a mínima possibilidade de participação
política.

Depois disso, Sr. Presidente, voltamos para o Brasil por
meio da anistia e tentamos, de alguma maneira, contribuir para o
processo brasileiro, criando o Pi!Itido Verde junto com outros
companheiros, disputando algumas eleições simbolicamente, para
fortalecer nossas idéias e contribuir, ainda que indiretamente, para
fixar o Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, onde hoje é
uma força incontestável.

Depois disso, tivemos também a oportunidade de desenvol
ver experiências políticas que são bastante novas no Brasil, como
foi o caso da experiência que vivemos com o "Abraço à Lagoa",
no Rio de Janeiro, onde não havia mais uma prática política pela
qual o orador se dirigisse às massas, mas era a população do Rio
de Janeiro chamada a participar.

Depois desse processo, com a queda do Muro de Berlim,
sentimos também a necessidade de voltar para a Europa, de buSCfII
naqueles escombros mais explicações não só para o nosso passa
do, mas também para o futuro da humanidade.

Achávamos nós, que já havíamos vivido em Berlim, que ela
seria a capital da nova Europa unificada. Ali, de fato, embora nos
sas perspectivas tenham sido um pouco otimistas, tivemos a opor
tunidade de conhecer importantes processos e de assistir a
fragmentação da, Iugoslávia, uma vez que chegamos a Zagreb, a
capital da Croácia, no dia em que se proclamava a sua inde
pendência.

Em seguida viajamos para a Eslovênia, participamos do
banquete da sua independência e saímos tarde o bastante para ver
ainda os MIG sérvios voando sobre Lubliana e já ameaçando com
o início da guerra civil, que se prolongou por alguns dias na Eslo-

vênia; prolongou-se por alguns dias mais na Croácia; e infeliz
mente prolongou-se até hoje na Bósnia.

Mas ali pudemos perceber não só todos os problemas do so
cialismo real, mas também que o movimento nacionalista que
emergia naqueles países era uma defesa contra um falso intema
cionalismo que vigorava na União Soviética e na Iugoslávia, um
intemacionalismo que na realidade mascarava a dominação das
outras repúblicas pela Rússia, na União Soviética; e mascarava, na
Iugoslávia, a dominação das outras repúblicas pelos sérvios.

Ali nós podemos perceber que não se tratava, pura e sim
plesmente, de um movimento nacionalista, mas da tentativa de
uma nova integração, tanto que a República Eslovena, a tcheca, a
polonesa e, creio, mesmo os eslovacos pediram, logo em seguida,
a sua integração ao Mercado Comum Europeu, para sua integração
à Europa unida.

Tem V. Exa, nobre Deputado José Genoíno, o aparte.
O Sr. José Genoíno - Nobre Deputado Fernando Gabeira,

solicitei um aparte a V. Exa
, em primeiro lugar, para cumprimentá

lo pelo seu pronunciamento e registrar que as suas preocupações,
as suas reflexões, ao longo da história que V. Exa relata, é uma
contribuição importante para repensarmos alguns dos nossos para
digmas, alguns dos nossos valores, para repensarmos os parâme
tros do que nós podemos chamar de valores que sustentam, que
fundamentam a militância política de uma Esquerda renovada, de
uma Esquerda radÍcalmente reformista em todos os sentidos e de
uma Esquerda qu{\ não tenha de analisar os novos fenômenos e fa
zer novas propostas. Cumprimento V. Exa por sua trajetória, por
sua militância, que conheço muito antes do nosso encontro como
Deputado Federal. Este é o registro que faço neste pronunciamen
to do Grande Expediente. Muito obrigado, meu colega e compa
nheiro Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEffiA - Nobre Deputado José
Genoíno, quero lhe dizer que V. Exa também é uma das inspiraçõ
es nesse processo de reavaliação de toda nossa trajetória. Sua luta
e seu trabalho nesta Casa têm sido um ponto de referência funda
mental nas minhas reflexões.

Voltei ao Brasil em 1992 para a Conferência Mundial do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, que era para mim
fundamental. Aquela conferência, que reuniu o maior número de es
tadistas em tempo de paz, estava sendo realizada não só no País onde
nasci, mas também no Estado que me elegeu: o Rio de Janeiro.

Naquele momento, já se apresentava uma nova perspectiva
prática, já não se apresentavam mais utopias no nosso horizonte.
Apresentava-se a ausência de processos acabados que respondiam
a tudo. Isso não poderia ser substituído por um vazio total. Nós, no
vazio da utopia socialista, apresentamos vários princípios. O pri
meiro e mais importante dos princípios por nós apresentados foi o
da democracia como perspectiva estratégica, que significava uma
ruptura do pensamento anterior da Esquerda. A democracia, como
perspectiva estratégica, não era mais o interlúdio tático que prepa
raria a ditadura do proletariado e nos levaria progressivamente a
um tempo em que os homens teriam as compensações de acordo
com seu trabalho, depois teriam as compensações de acordo com
as suas necessidades, o que não deixa de ser uma reprodução do
próprio seio materno.

Sr. Presidente, a democracia como perspectiva estratégica é
um ponto que até hoje levamos ao Brasil. É essa perspectiva que
às vezes me assusta, ao ver o Exército nas refmarias. No momento
em que estamos trabalhando, juntos, pela modernização econômi
ca do Brasil, não é possível que não exista também uma modern
ização política, não é possível que falemos de modernidade no
momento econômico e que, no momento político, chamemos o
"Brucutu" que existe dentro de nós, e que passemos para a repres-



Junho de 1995 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Quarta-feira 7 12305

são. Assustam-me como uma pessoa que luta pela democracia os
projetos existentes nesta Casa no sentido de acabar com os peque
nos partidos. Assusta-me, também, ver na televisão Deputados sé
rios, com barbas cerradas, reclamando de que aqui existe um
partido com apenas um Deputado; um partido em que o Deputado
é o seu p!Úprio Líder.

Sr. Presidente, não entendo por que argumentar que os pe
quenos partidos são obstáculos à governabilidade. Será que eles
são uma ameaça à existência de alguém que é líder de si mesmo?
Será que eles têm um conteúdo subversivo para os outros Deputa
dos? Será que eles podem de repente apaixonar-se pela idéia de
não perguntarem mais quando votarão "sim", quando votarão
''não'', ou quando vão se absterem de votar? Será que esses Depu
tados não percebem que o mundo mudou, que não mais existe esse
ou o outro lado? Como disse Bob Dylan, grande cantor; existe
hoje um círculo, e n6s temos que navegar dentro dele.

Sr. Presidente, na Itália o ex-Partido Comunista chegava a
ponto de convidar para serem candidatos, intelectuais que passa
vam a usar a legenda do Partido Comunista com a disposição de
defenderem' as suas próprias idéias, sem nenhum compromisso
com esse partido. É importante compreender isto. A existência
destes Deputados independentes não piorou ou não tornou a Itália
mais ingovernável do que é hoje.

Sr. Presidente, se formos examinar um pouco mais as em
presas pós-modernas, ou nos dermos ao luxo de estudar a história
e o funcionamento da Microsoft, que é uma grande empresa de in
formática do mundo, veremos que naquela empresa a orientação é
para que todos os funcionários questionem e, se possível, questio
nem até o presidente. Ela não é propriamente uma empresa mal
sucedida. Aliás, ela cresce mais do que qualquer um dos partidos
políticos brasileiros.

Sr. Presidente, o segundo princípio que nos move é o da
consciência ecolÔgica. Já falamos muito no Brasil sobre isso e va
mos voltar a falar. No segundo semestre, quando reativarmos os
nossos trabalhos, V. Ex"s vão me ver, muitas vezes nas Comissõ
es, nesta tribuna, defendendo duas prioridades fundamentais,
como a Agenda 21, a prioridade que significa dar ao cidadão bra
sileiro, até o ftm do século, uma quantidade de água potável indis
pensável à sua vida e ao seu desenvolvimento.

Os Deputados do Nordeste vão compreender bem essa prio
ridade, que é nacional e estratégica.

Também, no segundo semestre, estaremos juntos. Terei
oportunidade de incomodá-los até com outros temas: o da Lei das
Patentes e o da lei do acesso às nossas potencialidades biol6gicas.

Neste momento, Sr. Presidente, os Estados Unidos da Amé
rica do Norte, através de empresas significativas, pressionam-nos
no sentido de que façamos uma lei que reconheça a propriedade
intelectual o mais rapidamente possível. Mas a pressa que os Esta
dos Unidos têm na elaboração e na aprovação dessa lei se antepõe
à lentidão e à má-vontade que os Estados Unidos apresentam tam
bém em assinar a Convenção da Biodiversidade, em reconhecer o
direito dos países onde há uma concentração de vida e em reco
nhecer o nosso direito de acesso às nossas riquezas biol6gicas.
Isso terá uma força fundamental no futuro do Brasil.

A própria bancada ruralista, hoje envolvida com o Banco
do Brasil, amanhã perceberá que o grande problema e os grandes
desafios do futuro estarão ligados não s6 à questão da Lei das Pa
tentes, mas também à questão da biodiversidade, da garantia do
acesso às sementes e da garantia do germoplasma, que hoje está
sendo acumulado nos países ricos, que já têm 40% dos estoques da
humanidade.

Sr. Presidente, para se ter uma idéia do potencial de riqueza
que existe neste País, recentemente, pesquisadores de Pernambuco

descobriram no ipê-roxo uma 3ubblmcia \. "iccz na lü'a contra o
câncer. Recentemente, pesquisadores do Rio Grande do Sul desco
briram na eugênia florida, uma espécie de goiabeira, uma substân
cia muitas vezes superior ao AZT no combate ao vÍlUs da AIDS.

Portanto, Sr. Presidente, o potencial que temos, não s6 em
termos de segurança alimentar, mas também em termos de desco
bertas medicinais, implica uma responsabilidade fundamental nes
te segundo semestre de reconhecer o direito intelectual, mas,
simultaneamente, de garantir que os recursos biológicos do Brasil
sejam aproveitados e revertidos em benefício do País e das comu
nidades que realmente sabem da natureza: os lavradores e as co
munidades indígenas.

O Sr. Agnaldo Timóteo - Permite-me V. Exa. um aparte?
O SR. FERNANDO GABEffiA - Ouço, com prazer, o

nobre Deputado Agnaldo Tim6teo.
O Sr. Agnaldo Timóteo - Deputado Fernando Gabeira, é

muito gratificante perceber que, no seu primeiro mandato, V. Ex'
passa-nos um profundo conhecimento geográfico deste mundo que
habitamos. E essa responsabilidade a que V. Ex' acaba de se refe
rir sempre deverá ser de todos n6s, a ftm de que busquemos sem
pre o melhor para esta Nação, não apenas para alguns poucos
privilegiados. Gosto muito de prestar atenção às pessoas que têm o
poder e o privilégio da cultura: V. Ex', os Deputados José Genoí
no, Delftm Netto e Roberto Campos. Para se aprender não só basta
irmos à escola. Lendo, ouvindo e vendo também se aprende. Fico
muito feliz. Muito obrigado.

O SR. FERNANDO GADEIRA - Muito obrigado, Sr. De
putado. Seu aparte enriquece o meu discurso.

Gostaria de falar de um outro princípio fundamental, Sr.
Presidente: o da justiça social. Há necessidade, cada vez mais, de
se caminhar para uma justiça social não só no Brasil, mas também
no planeta.

Nos momentos em que a luta pelo salário mínimo foi colo
cada aqui, a minha posição foi, sem hesitação, de buscar as forças
que defendiam e defendem o progresso nesse campo e me aliar a
elas.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Theodorico Ferraço.
O Sr. Theorodico Ferraço - Nobre Deputado Fernando

Gabeira, V. Ex' honra e dignifica esta Casa. O seu pronunciamen
to é uma aula de cultura sobre a história do Oriente e do Ocidente
e indica a felicidade que teve o povo do Rio de Janeiro em enviá
lo como seu representante. V. Ex' é de uma esquerda autêntica.
Não é demag6gica nem é festiva. Dessa esquerda o Brasil precisa
para conquistar o que é bom para o seu povo. Muito obrigado.

O SR. FERNANDO GADEffiA - Agradeço o aparte ao
nobre Deputado.

Sr. Presidente, o mínimo que se pode fazer pela justiça so
cial é lutar pelo salário mínimo. Quando apoiei a candidatura de
Lula, reconheci e reconheço no programa do Partido dos Trabalha
dores uma preocupação que me parece fundamental para o Brasil:
fazer com que o crescimento econômico, nesta etapa, tenha como
dfnamo o aumento do consumo das massas, o aumento dos salá
rios, o aumento da possibilidade de as massas consumirem e dina
mizarem os vários setores que se encontram paralisados.

A opção de luta contra a inflação que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso encontrou tem vários pontos vulneráveis. Em
meu entender, o primeiro deles é a âncora cambial; ela se baseia
numa relação entre o real e o dólar, que me parece artificial. Sem
dúvida, a classe média pode consumir mais. Sem dúvida ela pode
ir a Nova Iorque e voltar com mais produtos. Sem dúvida, as nos
sas importações cresceram muito. mas o problema, embora não
pese no bolso individual, é como financiar essas importações com
recursos indiretos, um grande volume de capital volátil que passa
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de um ponto para outro com a maior facilidade, inclusive desres
peitando autonomias nacionais, desrespeitando até as nossas possi
bilidades êomo País.

O Presidente da República luta para regular esses capitais.
Porém, considero essa luta dificil e complicada. Vejo que um pro
cesso ancorado apenas no Câmbio traz uma série de contradições.
No tempo em que viviamos uma inflação galopante, os limites do
consumo eram dados pelo aumento do preço dos produtos. As pes
soas com dinheiro podiam comprar. Isso passou, Atualmente, os
limites do consumo são dados pelos altos juros. Agora, sim, com
os altos juros, inclusive com restrições ao consumo, vêem-se limi
tações na própria estrutura econômica brasileira.

Os pobres, no Brasil não podem mais comprar geladeiras
em dez prestações; fogareiros, em oito. Isso é impossível. O Con
sumo está sendo contido porque a nossa estrutura econômica não
permite que grandes massas tenham acesso a ele.

Sr. Presidente, neste momento defendo parte do programa
do PT, pelo menos aquele ponto que me parece essencial e supe
rior às propostas do Governo, e muitas pessoas me perguntam:
por que votar contra os mon0p6lios? Por que votar contra os mo
nopólios nas telecomunicações? Por que votar contra os monopó
lio da Petrobras?

Tive oportunidade de comentar um livro de Norberto Bob
bio e afrrmei que naquele momento, em função da experiência in
ternacional vivida, já não defme mais a esquerda as estatizações
do meio de produção, já não defme mais a esquerda lutar para que
o Estado envolva tudo progressivamente; o que defme a esquerda,
hoje, continua sendo a sua luta pela justiça social, numa perspecti
va de igualdade.

Não quero dizer - e o próprio Bobbio o afrrma no seu livro
- que a Direita seja contra a igualdade social por oportunismo.
Não; há muita gente na Direita que sinceramente considera a desi
gualdade social um verdadeiro dínamo da economia, uma necessi
dade para o funcionamento do próprio sistema. Mas quero dizer
que vi neste Congresso, quando da discussão sobre as telecomuni
cações, pessoas envolvidas na bandeira brasileira; vi a Esquerda
envolvida na Bandeira brasileira em um momento fundamental.

Na Europa também vi gente envolvida nas bandeiras nacio
nais. Vi gente envolvida nas bandeiras da França, Alemanha e
Suécia. Mas lá as forças que se envolviam nas bandeiras eram da
Direita. O que elas temiam era o avanço inexorável do Capitalis
mo, num deternllnado momento, que levou para a Europa traba
lhadores, caras , línguas e costumes diferentes. Apavorados diante
daquele mecanismo, as forças da Direita, sinceramente, abriga
ram-se na bandeira, que é um símbolo estável e permanente.

Hoje vejo no Brasil uma força diferente, que é a Esquerda,
também abrigado na Bandeira brasileira. Ela não teme a vinda de
trabalhadores diferentes, estrangeiros, mas teme, sim, a vinda, que
também é inexorável no avanço do Capitalismo, dos capitais. E os
capitais virão, são necessários neste momento, ainda que não gos
temos deles.

É importante que nos abriguemos num símbolo petmanen
te: o verde de nossas matas, o amarelo do nosso ouro, o azul do
nosso céu. Mas o caminho para uma esquerda, no meu entender, é
outro. Não se trata de se antepor ao desenvolvimento do Capitalis
mo, mas sim de analisa-lo corretamente e buscar as novas possibi
lidades de democratização que ele abre.

Sr. Presidente, o último princípio sobre o qual quero falar é
o dos direito humanos. Fui eleito pela população do Rio de Janeiro
e trago bandeiras pouco importantes, do ponto de vista eleitoral,
mas fundamentais na defesa do meu mandato. No Rio de Janeiro,
o centro da minha luta é contra a violência.

Apresentei alguns pontos de programa pelos quais continuo

lutando: Primeiro pelo controle das armas. No Rio de Janeiro exis
tem armas sem controle. É preciso, cada vez mais, pressionar os
portadores de armas, para impedir que, num acidente, usem as
suas armas e matem os outros; segundo, por numa nova politica de
drogas. Essa luta me valeu e me vele ainda muita incompreensão e
me faz perder muitos votos, mas vejo, com muita felicidade, que o
próprio Governo e pessoas com posições diferentes nesta Casa se
uniram pelo menos num ponto, no denominador comum de que a
pior droga que existe é a iguorância. Com isso iniciamos o debate
e vamos buscar - a minha posição não será vitoriosa e talvez a p0
sição de outros aqui também não o sejam - uma nova repre
sentação da sociedade brasileira que legisle a respeito desse ponto.

Quero concluir, Sr. Presidente, lançando algumas palavras
aos companheiros de outros Estados: aos companheiros do Rio
Grande do Sul, aos quais sou ligado pelo trabalho; aos companhei
ros de São Paulo, com os quais partilho agora a angústia por ter
sido destruída a TV Cultura, importantíssima para nós; aos compa
nheiros do Nordeste, com os quais luto pela água; aos companhei
ros da Amazônia, que não entenderam, no princípio, o meu
trabalho, mas que hoje sabem que as denúncias relativas ao Sivam
não foram uma luta contra o Sivam, mas para legitimá-lo pela fis
calização e enriquecê-Io pelo debate. As más línguas dizem que
vivo no Jardim Botânico, por isso não posso falar da Amazônia.
Companheiros, de fato vivo no Jardim Botânico, cada vez mais
perto do Jardim Botânico, e quando se distraírem vou viver dentro
do Jardim Botânico. Mas é no Jardim Botânico que vejo uma pai
sagem amazônica às vezes mais exuberante do que muitas janelas
de Porto Velho, de Belém e de Macapá. As nossas vitórias-régias
deram as maiores flores desta última década.

Sei que depois desse discurso muita gente não vai encontrar
aqui, Sr. Presidente, a pessoa disposta a morrer pela revolução,
mas vai encontrar uma pessoa disposta a viver humildemente para
transformar o mundo.

Sr. Presidente, peço apenas trinta segundos para concluir
com algumas frases de um poeta da minha cidade; Murilo Mendes:
''Ninguém sonha duas vezes o mesmo sonho. Ninguém se banha
duas vezes no mesmo rio, nem ama duas vezes a mesma mulher.
Deus, de onde tudo deriva, é a circulação e o movimento infmito.
Ainda não estamos habituados com o mundo • Nascer é muito
comprido e nascer politicamente é muito comprido. Há sempre
palmas gritos e apupos, mas é muito necessário".

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Fernando Gabeira, o
Sr. Ronafdó Perim, ]0 Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo,
Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Francisco Rodrigues 
Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR; Luis Barbosa - Bloco 
PTB; Moise!> Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB; Sa
lomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB; Eraldo Trindade - PPR;
Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco 
PSB; Murllo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe 
Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Gue
des-PP.
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Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra 
Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titau - PMDB;
Raimundo Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor
rêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João
Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Paudemey
Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; EUIÍpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp - PSDB;
Silvernani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brlgido
- PMDB; Francisco Diógenes - PMDB; João Maia - PP; Mauri
Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco - PSD; Zila Bezerra
PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Melquiades Neto - Bloco 
PMN; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR; Udson Bandeira
-PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; César Baudeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira - PP; Davi
Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura
- Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sabóia - Blo
co - PSB; Magno Bacelar - S!P;"Márcia Marinho - Bloco 
PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Pedro No
vais - PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco 
PFL; Sebastião Madeira- PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
!nacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Unhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Robertó
Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; He
raclito Fortes - BlOCo - PFL; João Henrique - PMDB; Júlio Cesar
- Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Blo
co-PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;

Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

ParaíbB

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo Rique - PMDB;
Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - Bloco - PSB; José Jorge 
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson
Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro
Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto
Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel
Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti
- Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco 
PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernan
do Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr Andrade
PPR; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque- PP.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; Jerô
nimo Reis - Bloco - PMN; José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT;
Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo
Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner
- PT; João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas
Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha
Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco 
PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL;
Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mar
cos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
PMDB; Pedro Irojo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto San
tos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro 
PDT; Severiano Alves - PDT; Símara Ellery - PMDB; Ubaldino
Junior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bemardi-
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no - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da
Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira 
Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Blo
co - PFL; LeOpoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio Reinaldo
Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Má
rio de Oliveira - PP; Mauricio Campos - PL; Mauro Lopes - Blo
co - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT;
Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado 
PT; Paulo Heslander- Bloco - PfB; Philemon Rodrigues - Bloco
- PfB; Raul Belém- Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco - PfB;
Romel Anízio - PP; Ronaldo Perlm - PMDB; Saraiva Felipe 
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasi
leiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vitto
rio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

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

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - Pf; Cidinha
Campos - PDT.

São Paulo

Beto Mansur- PPR.

Rio Grande do Sul

Waldomiro Fioravante - Pf; Wilson Branco - PMDB; Wil
son Cignachi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 288 Senhores Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Aldo Rebelo, para uma Comunicação de Lide
rança, pelo PCdoB.

O SR. ALDO REBELO (pCdoB. - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como V. Ex· é testemunha, comungamos
neste País de uma grande unidade, que se baseia na comunhão de
uma língua e de uma cultura únicas, integrada ao longo de séculos
com o esforço dos brasileiros. Por esse motivo choca-me, como
brasileiro e como nordestino, a notícia veiculada pelo jornal O
Globo da última sexta-feira, atribuindo a um dos Líderes do Go
verno nesta Casa frases infames contra os nonlestinos. S. Ex· tem
que se dignar vir a esta tribuna para desmentir a notícia publicada
pelo jornal, ou pedir desculpas aos nonlestinos e ao povo brasilei
ro.

Diz a informação que em uma reunião com o Ministro José
Serra um dos Líderes do Governo nesta Casa teria contado uma
piada segundo a qual o Ministro José Serra, diante do surgimento
de um gênio, teria feito dois pedidos: o primeiro, que fIZesse cho
ver oito dias consecutivos no Nordeste para matar todos os nordes
tinos lã residentes, e o segundo pedido para chover mais oito dias
para matar o restante dos nordestinos fora da região.

Sr. Presidente, divulgada porumjornal de circulação nacio
nal, essa notícia toma um caráter infame, verdadeiramente inacei
tável para todos os brasileiros que nesta Casa, representando os

eleitores e o povo das diversas regiões do nosso País, têm resistido
ao desenvolvimento de qualquer tipo de lutas étnicas e de rivalida
des regionais que em nada contribuirão para a hannonia e para a
resolução pacífica dos problemas brasileiros.

Embora exerça o cargo de Deputado Federal pelo Estado de
São Paulo, sou nordestino. Por isso, repudio veementemente essas
palavras de mau gosto, que não devem ser ditas, principalmente
porque aquele Parlamentar encontra-se reunido com um Ministro
de Estado que, segundo informações, ficou bastante constrangido.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. Deputado Aldo
Rebelo, não tenho procuraçãol'ara defender o Ministro José Serra.
Entretanto S. Ex· ao tomar conhecimento do fato antes mesmo de
sua publicação nos jornais, ligou-me para fazer o mais veemente
protesto, afmnando que jamais dissera algo, semelhante, parecido
ou de mau gosto o que certamente não combina com S. Ex·

Portanto, essa noticia atribuída ao Ministro José Serra é
completamente falsa. É mentira de quem contou.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
onlem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOÃO LEÃO (pSDB - BA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, V. Ex· não tem procuração, mas eu estava
presente quando o fato ocorreu. Sou pernambucano, portanto, nor
destino, e quero defender o Ministro José Serra que está absoluta
mente isento. Defenderei também o Líder do PSDB, Deputado
José Aníbal, pois a piada tem um sentido de brincadeira.

Sou nordestino, pernambucano e baiano por adoção e de
coração. Posso dizer que não houve absolutamente nada disso.
Acredito que seja uma pãgina virada. Foi simplesmente um ato de
galhofa, de brincadeira, numa reunião de amigos. Não houve abso
lutamente nada. Principalmente eu, na qualidade de nordestino, te
ria-me levantado na hora e brigado com o Ministro José Serra e
com o Líder José Aníbal. Isento os dois.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a Mesa e da constante da Or
demdoDia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTffiJIÇÃO
N° 3-C, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 3-B, de 1995, que altera o in
ciso XI e a alínea a do inciso XII do art 21 da Constitui
ção Federal; tendo parecer da Comissão Especial, pela
aprovação (Relator: Sr. Geddel Vieira Lima).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rã oradores ins
critos.

Concedo a palavra para falar contra o Parecer ao nobre De
putado Tilden Santiago.

S. Ex· disporá de cinco minutos.
O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, participei da dis
cussão sobre privatização das tTelecomunicações na Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática, durante um
bom tempo. Participei também das discussões, dos debates e da
primeira votação neste plenãrio.

Infelizmente, nobres colegas, neste assunto o argumento
muda a opinião, mas não o voto, o que não é nada nobre para um
Parlamento. Apesar disso, voltamos à tribuna para, em nosso
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nome, em nome do Partido dos Traballiadores e dos partidos que
defendem a soberania nacional, Posicionarmõ-nos, nesta segunda
votação, contra a Emenda Geddel Vieira Lima, porque, até hoje
ninguém explicou de maneira cabal as razões da privatização do
setor de comunicações. Falou-se em 35 bilhões necessários para
investimentos, mas nem o Ministro, nem os líderes do Governo,
neín os partidos que defendem a quebra do monopólio consegui
ram explicar esses investimentos de 35 bilhões em 4 anos em um
País como o nosso.

Mas hoje, companheiros, tanto quanto a aprovação da
Emenda Geddel Vieira Lima preocupa-nos a alteração do que se
aprovou na primeira votação. E lamentável abrirmos a Folha de S.
Paulo de hoje o vennos na primeira página um jornalista dizer que
o texto deve ser alterado para limitar a atuação do Congresso na
regulamentação da legislação.

Queria que os 348 Deputados que votaram favoravelmente
à privatização das telecomunicações entendessem que votando
hoje a alteração que aprovaram na primeira votação, estarão sfuni
nuindo, limitando o poder do Congresso Nacional na regulamenta
ção da privatização. Agir dessa maneira setor é abrir mão de nosso
poder, é abrir mão do mandato que recebemos do povo. Na verda
de, todos sabemos que a alteração do texto votado na primeira vo
tação significa maior facilidade para as negociatas do poder
econômico, que está por detrás dessa alteração que querem trazer
aqui, hoje.

A Folha de S. Paulo foi muito clara ao dizer:

"A mudança, resultado de um acordo entre os lí
deres governistas, foi a fonna encontrada para atender
ao lobby do IBDT - Instituto Brasileiro para Desenvol
vimento das Telecomunicações, sem colocar em risco a
emenda. O IBDT, entidade que reúne as principais em
presas privadas interessadas na quebra do monopólio,
teme que o texto da emenda dê margem à dupla interpre
tação sobre a imediata abertura do mercado, ocasionan
do disputas judiciais."

S~s e Srs. Deputados, aí está por que querem ainda alterar o
texto. Não bastasse a privatização, a quebra do monopólio, não
bastasse a recusa da Emenda Gerson Peres, que caminhava para
uma lei complementar, mostrando nosso papel de legisladores na
regulamentação das privatizações, não bastasse isso, querem es
cancarar ainda mais um espaço para as negociatas dos grandes
grupos econômicos. Essa é a questão que está por detrás de tudo
isso. Que vergonha para nós!

Por isso, hoje, àqueles Deputados, que inclusive, alegaram.
na primeira votação, que tinham o respaldo do voto, pergunto:
qual de nós, Líderes de Governo, Deputados, Senadores, se elegeu
dizendo que iria vender a Petrobras ou a Vale do Rio Doce? Mui
tos se elegeram baseados no real, montados na estabilidade da
moeda, e hoje vêm dizer que têm o respaldo do voto popular para
entregar setores importantes do desenvolvimento nacional. Per
gunto a cada um dos 348 Deputados que votaram pela quebra do
monopólio: no palanque, quando V. Ex's iam atrás do voto popu
lar, disseram que venderiam a Telebrás? Que venderiam a Compa
nhia Vale do Rio Doce? Votem com essa pergunta hoje, nobres
colegas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Arthur Virgllio Neto, que falará a favor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (pSDB - AM) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Deputados, ouvia com atenção o discurso
do nobre Deputado Fernando Gabeira, e S. Ex' se referia a alguns
setores que pretenderiam o monopólio da Bandeira Nacional. Até
não diria que os tais "monopolistas" sejam conservadores, ou por-

ventura fascistas - na Europa pode ser, mas aqui não necessaria
mente. Digo, apenas, que a Bandeira Nacional não tem monopólio.
Dá para servir à própria consciência servindo ao País, sem fazer
concessão alguma ao sectarismo. Na minha opinião, quem estava
com a Bandeira Nacional na votação passada se equivocava diante
do mundo, da História e do Brasil.

Abordarei o chamado lado social. Dizem que, uma vez que
brado o monopólio das telecomunicações, os segmentos mais p0

bres da população deixariam de ser atendidos e as comunidades
indígenas mais longínquas deixariam de ser visitadas pela tecnolo
gia de instalação de tenninais telefônicos. Se quiséssemos, porém.
agredir a sensibilidade social, bastaria mantennos a situação de
monopólio, e consagrarlamos uma situação que permite a existên
cia de telefones em apenas 22% das residências particulares, em
apenas 2% dos estabelecimentos mrais e - pasmem, Sr. Presiden
te, S~s e Srs. Deputados - em apenas 54% dos estabelecimentos
comerciais e profIssionais.

O sistema Telebrás não é incapaz. Ele não é, de fonna algu
ma, defasado tecnologicamente. Ele é insufIciente, pois dispõe de
apenas 15 bilhões de dólares para aplicação em modernização em
quatro anos, quando a realidade requer, por baixo, para começar,
35 bilhões de dólares. E o Brasil vai buscar esse dinheiro junto ao
capital privado, ao capital estatal e até a estatais de outros rincões.
Se necessário for, onde quer, enílDl, que se apresente a oportuni
dade do investimento.

A concentração - e isso é perverso - é absurdamente favo
recedora do Centro-Sul. Em São Paulo, por exemplo, há treze tele
fones para cada grupo de cem habitantes, o que é pouco; São
Paulo mereceria, talvez, pelo restante do seu desempenho econô
mico, 25, 27 ou 30 telefones para cada grupo de cem habitantes.
Ainda assim. está em situação muito mais favorecida do que, por
exemplo, o restante da periferia do Brasil; cito o exemplo do Esta
do do Maranhão, lá no Nordeste, com dois telefones para cada
grupo de cem habitantes. Esta é a realidade medíocre, a realidade
que este Governo e este povo pretendem mudar, alterar, revolucio-
nar.

Poderia dizer ainda, Sr. Presidente, que temos uma brutal
concentração de telefones nos segmentos "A" e "B" da sociedade,
no segmento "C" há bem pouco, e praticamente nada nos segmen
tos ''D'' e ''E''. Temos certeza de que se isso reflete, por um lado, a
renda concentrada em poucas mãos, por outro lado, representa,
também, que não se conseguiu fazer telefone barato, e chego final
mente à balela do que seria a vantagem para o País do subsídio
cruzado.

O subsidio cruzado, de fato, faz com que a chamada urbana
seja uma das mais baratas do mundo, é verdade; mas, ao mesmo
tempo em que isso é verdade, temos como veraz também, Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Deputados, que a ligação interurbana interna e
a chamada internacional são das mais caras. E, aí, afIrmo que pode
parecer social, porque quem paga a chamada interurbana está sub
sidiando a chamada nonnal, mas, na prática, como são pessoas ju
rídicas que fazem o pagamento da maior parte das chamadas
interurbanas, vamos concluir que, repassando para os preços dos
seus produtos o que pagam a mais, terminará sendo o conjunto da
população brasileira, sobretudo aqueles que não dispõem do aces
so ao telefone, que pagará para valer o baixo custo do subsídio
cruzado, que favorece apenas 22% da população.

Portanto, Sr. Presidente, sem preocupação com ideologias,
mas reconhecendo que ha defeitos no sistema, argúo também que
a transmissão de dados é cara, é ineficiente. Reconhecendo que te
mos muito o que mudar neste País, revolvendo as suas entranhas,
e que temos de falar uma linguagem que nos integra ao mundo que
lá de fora exige que sejamos eficientes, para nos adaptamos por
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cima à economia globalizada.
Não tenho dúvida alguma em repetir o voto pela quebra do

mon0p6lio, o voto pela sociedade aberta, o voto por mais empre
gos, mais investimentos e melhores salários, o voto por sindicatos
mais fortes, porque serão mais concorridos, a partir de mais traba
lhadores que recorrerão ao sistema. Não tenho dúvida de dizer
que, com muita honra, repetirei meu voto; e o repetiria mil vezes
porque estou votando não fmcado num passado brilhante de luta,
mas de olhos postos na sociedade que este País vai descortinar aci
ma de preconceitos e acima de sectarismos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Ivam Valente, para falar contra a matéria.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Câmara dos Depu
tados vota hoje, em segundo turno, a quebra do monopólio das
telecomunicações.

Começo este discurso citando o Líder do PMDB nesta
Casa, Deputado Michel Temer que hoje, no jornal Folha de S.
Paulo, diz que o Congresso Nacional está votando na base da in
tuição, sem o estudo concreto dos efeitos da aber1Ura econômica,
está votando nb escuro. Essa é a confIssão do Líder do PMDB, o
maior partido nesta Casa. Mais além. o Deputado Michel Temer
diz que este é um jogo arriscado, porque estamos confIando naqui
lo que o Governo disse.

O Presidente da República fIcará numa situação difícil se,
daqui a um ou dois anos, não aumentarem os investimentos ou a
oferta de empregos.

Derntado Michel Temer, primeiramente, isso não irá au
mentar a oferta de empregos no Brasil, mas o fará nos Estados
Unidos e onde os lobbies das telecomunicações conseguirem en
trar, sejam as estatais européias, sejam as empresas monopolistas
privadas americanas, sejam os fornecedores de equipamentos in
ternacionais.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, SI."s e Srs. Deputados, ti
vemos, na Comissão que estudou a emenda das telecomunicações,
um debate amplo sob três aspectos: do ponto de vista defendido
pelo Governo e pelos governistas; sob o aspecto neoliberal do
mercado, tanto na questão dos investimentos quanto dos fmancia
mentos, e sob a ótica da competitividade e das tendências interna
cionais. Sob esses aspectos, eram falsos os argumentos do
Governo, a começar pelos do Ministro das Telecomunicações,
que, sem dar pista alguma, disse que precisamos de 35 milhões de
dólares em quatro anos. Pois bem. o Sistema Telebrás deixou de
investir, só nos últimos nove anos, 8,5 milhões de dólares. E o G0
verno, ao invés de investir, retira o dinheiro dos investimentos das
estatais para combater a inflação. O Governo não aplicoo onde de
veria aplicar, por questão política como também fez a Argentina,
de 1977 a 1989, quando privatizou o sistema de telecomunicações.
Os investimentos estatais caíram quatro vezes, e por isso, diziam
que não havia recursos para investir.

Do ponto de vista da competitividade, está provado que a
globalização produtiva indica a necessidade de grandes empresas
com economia de escala e condições de investir em nível global.
Competitividade, sim, mas não o fracionamento de um selViço de
largo alcance em diversas empresas, porque as empresas privadas
não têm qualquer interesse em investir em setores e locais que não
oferecem retomo imediato e não sejam os mais lucrativos, como a
telefonia celular, a transmissão de dados etc...

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Derntados, temos aqui o
quadro da região Norte, onde, de 1972 a 1995, o Sistema Telebrás
aumentou violentamente a oferta a todos os Municípios. De 801
atendidos, apenas 334 Municípios da região Norte têm condições
de retomo. O resto é deficitário e bancado pelo esquema dos sub-

sídios cruzados. E - agora se guer tirar e jogar a Amazônia e a re
gião Norte ao "deus dará". E isso o que vai acontecer, porque·
grandes as empresas não têm interesse em investir senão em selVi
ços mais rentáveis.

Por isso, Sr. Presidente, friso que há um engodo nesta Casa.
Não é verdade que a tendência mundial seja a privatização das te
lecomunicações. Sistemas estatais em toda a Europa e no Japão,
funcionam adequadamente, com investimento em pesquisa e de
senvolvimento, com expansão de rede, com diminuição de tarifas.
E não como o que aconteceu na Argentina, onde, no dia seguinte,
de janeiro a setembro de 1990, quando o impulso que custava um
centavo de dólar passoo a custar 4 centenas de dólar, quatro vezes
mais em apenas sete meses de privatização na Argentina.

Sr. Presidente, nós vivemos hoje um momento histórico no
Brasil, porque estamos destruindo as condições de o País construir
um projeto nacional viável. O sistema Telebrás é viável, econômi
ca e tecnologicamente, como o CPqD de Campinas provou, e tem
condições de demanda e de atendimento; é um problema de políti
ca governamentaL

Sr. Presidente, não podemos substituir o mon0p6lio público
das telecomunicações pelo monopólio privado, para encher o bol
so de uma minoria e do lobby do IBDT que está na Casa corrom
pendo, pressionando porque apareceu uma emenda que vai ser
votada aqui hoje. Nós temos de defender o monopólio.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Mareio Fortes, para falar a favor.

O SR. MAReIO FORTES (pSDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SI."s e Srs. Derntados, a decisão que hoje
se tomará nesta Casa corresponde à inserção defmitiva deste País,
nos novos conceitos de desenvolvimento que dominam os estudos
das Nações Unidas, assim como os pensadores em todo o mundo,
e redefmem o desenvolvimento.

Nosso atual modelo de telecomunicações, por exemplo, é
baseado num histórico que começa após a segunda Guerra Mun
dial, quando, a partir de defmição da Comissão Mista Brasil-Esta
dos Unidos. optamos, com justa razão, por nacionalizar a nossa
infra-estrutura, acumulando poopanças, reunindo recursos huma
nos capazes de desenvolvê-la e ampliá-la, juntando tecnologia, in
teressando grupos nacionais e estrangeiros, num esforço liderado,
capitalizado e orientado pelo Estado. Assim foi com a telecomuni
cação. Desse modo, desenvolvemos notável qualidade, a seu tem
po, na ampliação do sistema telefônico, dos sistemas de
radiodifusão e de teledifusão. Entretanto, de acordo com o que era
possível no Mundo, nas décadas de 60, 70 e também. um pouco,
até a primeira metade da década de 80, tudo foi feito com a absor
ção de recursos extemos, sobretudo através de empréstimos feitos
diretamente ao setor público brasileiro, por intermédio da Telebrás
e da Embratel e suas subsidiárias.

Isso não mais existe, devido à crise de 1982, devido à Guer
ra das Malvinas, devido a tudo o que tem significado no mundo.
Confiar na iniciativa privada, sob intensa regulação e ficalização
estatal, para que ela possa também explorar, a seu risco e com seus
capitais, parcelas cada vez maiores de setores de responsabilidade
pública; inclui-se no novo conceito de desenvolvimento das Naçõ
es Unidas, desde 1990. Até então, poderia considerar-se desenvol
vido um país que apresentasse um número crescente de telefones
por habitante ou de quilômetros de estrada por superfície quadra
da. Até aquele ano, as questões chamadas sociais eram quase pri
vativas de debates de sociólogos e de especialistas em saúde e
educação. Desenvolvido não é mais o país que tem muito telefone,
mas, sim, aquele que tem menor mortalidade infantil. Desenvolvi
do é o país em que o número de anos de escolaridade para os alfa
betizados é maior e mais adequado às vocações e às necessidades
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do país; em que a expectativa de vida é maior. Desenvolvido é o
país que não relega o plano secundário as expectativas de cresci
mento e sua população, que não ignora a novidade do crescimento
das megacidades, que não ignora as questões ambientais de coope
ração tecnológica, de desenvolvimento científico e assim por dian
te.

Daqui parâ frente, as questões que possam atrair o setor pri
vado têm de ser entregues à responsabilidade do Estado, com a
participação de capitais, de processos administrativos de desenvol
vimento tecnológico oriundos da iniciativa privada. É fundamental
que todos nos conscientizemos de que não se fará desenvolvimen
to sem uma intensa e íntima colaboração entre os Governos e a
iniciativa privada. Mesmo porque não existem mais créditos inter
nacionais para os setor público, não existe mais, por parte dos or
ganismos fmanceiros internacionais, a capacidade de confiar no
setor público. E o que se exige é que os recursos entregues por
empréstimos possam ser acompanhados até o fmal, com medição
especializada de desempenho, de resultados, de lucros, que apenas
a iniciativa privada é capaz de comprovar.

Daqui para frente entregaremos a este Pais um sistema de
telecomunicações em que o telefone não será mais um privilégio e,
sim, um bem público de uso dos cidadãos enquanto cidadãos, em
que um cabo de fibra ótica não sirva apenas para que as pessoas
falem entre si. Daqui para frente a telefonia será o condutor da
educação, através da TV a cabo; servirá para inserção dos cidadã
os no sistema educacional, no sistema de cultura, nos outros servi
ços públicos, para medição de contas de luz, de consumo de água,
e assim por diante.

Concluindo, Sr. Presidente, a nossa certeza na aprovação da
emenda, hoje, no plenário da Câmara dos Deputados é baseada na
conf1llllça de que os Srs. Deputados percebem que o mundo é ou
tro e que a definição de desenvolvimento exige intensa responsa
bilização e crescente participação do setor privado nas tarefas
públicas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
para falar contra a matéria ao Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (pcdoB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, fui buscar em Padre Antônio Vieira a
melhor imagem para definir o impasse que vive hoje este Congres
so. Dizia aquele orador sacro do século XVII:''Pouca fé e muita fé;
pouca fé, isto é, pouca fidelidade; pouca fé, isto é, muita conf1llll
ça. Muitos confiados e poucos confidentes são, em Portugal, os fe
ridos da peste de que Deus nos Livre." Adomestava o escritor os
portugueses, acusando-os de pouca fé e muita fé, pouca fidelidade
e muita confiança.

Justamente estes são os problemas desta Casa hoje. Pouca
fidelidade, sim, Srs. Deputados. Pode-se argumentar que estamos
divididos em partidos diferentes, mas há alguns princípios co
muns, aos quais devemos manter fidelidade: as prerrogativas do
nosso Poder, o debate fraco e aberto à base de argumentos e a dis
cussão em função dos interesses maiores deste País. Não há fideli
dade a esses princípios e, mesmo, à verdade. O orador que me
antecedeu até me fez mudar o rumo do dicurso porque disse deste
microfone tantas e tamanhas as sandices emolduradas pelo discur
so de modemidade, que visa, no mínimo, a embair, enganar os Srs.
Deputados em seus votos. Mas o que mais me impressiona é a
conf1llllça excessiva.

Pergunto aos nobres Deputados: o Governo que encaminha
essas medidas merece nossa conftança?

O Ministro José Serra cortou a verba das telecomunicações,
cancelou do orçamento toda a verba de investimento da Telebrás.
Estamos no mês de junho, e até hoje aquela empresa não assinou
um contrato sequer. Por quê, Sr. Presidente? O Ministro das Co-

municações incluiu de forma sorrateira e solerte, na medida provi
sória que trata das concessões, o setor de telecomunicações.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, merece confiança um gover
no que, no debate havido na Comissão, tratou os números com
tanto desdém? Assistimos, na ocasião, ao que eu chamei de a dan
ça louca dos números.

Fala-se de um investimento de 35 bilhões de dólares. Ora,
Srs. Deputados, a base para esse investimento é uma demanda re
primida que, pelo documento do próprio Ministro das Comunica
ções, varia de quatro milhões a dez milhões de terminais. Como se
pode fazer qualquer cálculo sério com uma variação de 150% nos
números dessa demanda reprimida?

Falam em investimentos, Sr. Presidente, mas vão abrir os
setores especiais, a telefonia celular, a transmissão de dados, os
serviços de satélites, justamente aqueles que requerem menos in
vestimentos. Apenas 10% dos investimentos globais das telecomu
nicações vão para os serviços especiais, 90% vão para a rede
básica. É uma conf1llllça excessiva. De fato, Srs. Deputados, esta
mos transferindo nossa responsabilidade, estamos delegando ao
Governo, que não merece nossa confiança, a decisão sobre o futu
ro das telecomunicações no Brasil.

Mais grave ainda, 'são as manobras a que este Plenário vem
assistindo constantemente. Segundo a lei, não pode ser regulado
por medida provisória, mas ela já existe. Fala-se de um forte poder
regulador, mas agora: quer-se retirar da lei, que vai determinar a
organização do setor, o regime de outorgas.

St's e Srs. Deputados, muita fé e pouca fé. Precisaríamos,
sim, de mais fidelidade, aos princípios e mais conf1llllça em nós
mesmos. O povo nos delegou um mandato para fazer as leis, para
fISCalizar o Executivo. Srs. Deputados, não entreguemos esse po
der que o povo nos delegou de mão beijada a quem não merece a
confiança do Parlamento Nacional.

Essa é a mensagem. Que ela atinja se não os corações, pelo
menos a mente de V. Ex"s. Votemos conscientemente. Vamos re
verter essa questão. Tenhamos mais, fidelidade! Tenhamos menos
conf1llllça!

Era o que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao nobre Deputado Paulo Cordeiro, para falar a favor.
O SR. PAULO CORDEmO (Bloco/PTB - PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é pre
ciso deixar claro, antes de mais nada, que o mon0p6lio constitu
cional para explorar os serviços de telecomunicações é da União
Federal e não das empresas sob o seu controle acionário.

A alteração da Constituição, na realidade, trará uma única e
importante diferença à situação atual: devolverá ao verdadeiro
dono do mon0p6lio da exploração dos serviços de telecomunica
ções, a União Federal, a li,bçrdade de decidir, em prol do interesse
geral, de que maneira um serviço de telecomunicações será explo
rado.

Concordo plenamente com as palavras do ilustre Relator
quando elege a satisfação do consumidor como objetivo primeiro
da nova lei a ser elaborada. Concordo ainda que a melhor forma
de privilegiá-lo é estabelecendo "a concorrência na prestação dos
serviços, não uma concorrência branda, suave, mas o máximo de
concorrência possível".

No mundo inteiro, condicionadas pela necessidade de pla
nejar e investir com a perspectiva de longo prazo, as prestadoras
dos serviços de telecomunicações de massa, estatais ou privadas,
cederam espaço à competição, pela impossibilidade de responde
rem com a necessária presteza à ininterrupta pressão dos usuários.

Com este pano de fundo, desencadeou-se um inelutável
processo de flexibilização dos monopólios, de desestatização e de
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desregulamentação das telecomunicações, que progride continua
mente em todas as partes adaptado às condições especificas de
ca4apaís.

Em muitos países, realizaram-se amplas reformas regula
mentares que privatizaram completamente as telecomunicações.
Outros mantiveram o monopólio estatal do serviço básico, mas
flexibilizaram amplamente a possibilidade de utilização de redes
privadas para serviços de voz, dados e informações.

Em todos eles, sem exceção, o Serviço Móvel Celular veio
a ser explorado por duas empresas, e sempre em forte concorrên
cia, pela obtenção da maior quantidade possível de clientes, dentro
das mesmas áreas de concessão.

Aqui eu gostaria de abrir um parêntese, para dizer que em
1994, um dos anos mais lucrativos para o sistema Telebrás, apro
ximadamente 600 milhões de dólares, a União, que detém 24% do
capital social, recebeu em dividendos quase 150 milhões de dóla
res. Apenas em São Paulo, abrindo-se concorrência para a iniciati
va privada participar da operação da telefonia móvel, a estimativa
é de que a União arrecade aproximadamente 2 bilhões de dólares,
ou seja, o equivalente a doze anos de dividendos. Em todo o País,
a possibilidade é de se arrecadar até 5 bilhões de dólares.

O Governo indica a necessidade de investir, nos próximos
quatro anos, 33 bilhões de reais e conta com apenas 12 bilh~s.

Isto para implementar apenas mais 8 milhões de tenninais telefô
nicos.

Embora se tenha proposto inúmeras vezes atingir o ritmo de
expansão de 1 milhão de terminais por ano, o sistema Telebrás
tem mantido, ultimamente, a média de 650 mil novos tenninais. O
número representa pouco mais de 50% da capacidade de produção
do parque industrial brasileiro, que se acredita capaz de prestar-se
a um ritmo de expansão entre 1 e 2 milhões de terminais, e até
além disso, desde que llie seja dado traballiar com um horizonte
contínuo de programação.

Este número se mostra também inferior à demanda crescen
te anual, que se situa historicamente na faixa de 7%.

Por tudo isso, a flexibilização das telecomunicações apre
senta-se como a resposta que buscamos para os grandes problemas
que afetam o setor. O processo não se deve iniciar sem que se ga
rantam porém, o exercício da livre concorrência, a eficiência dos
serviços básicos, o atendimento social e as ações de interesse es
tratégico tanto no que se refere à segurança nacional como no que
toca ao desenvolvimento econômico de regiões pioneiras ou de
pequena densidade demográfica.

Não há dúvida de que compete exclusivamente ao Congres
so Nacional legislarsobre as telecomunicações e de que é o Legis
lativo, portanto, a única fonte legítima da forma legal sobre a
matéria.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em suas considerações fi
nais, o documento encaminhado pelo Executivo à Comissão Espe
cial, fumado por S. Ex' o Ministro das Comunicações, defme:

''Por fim, cabe lembrar que, uma vez aprovada
pelo Congresso a emenda constitucional, será iniciado
um grande processo interativo entre o Executivo e a so
ciedade para a defmição dos passos seguintes, dentro da
visão do atual Governo no sentido de que nenhuma alte
ração fundamental no setor de telecomunicações será
processada sem uma ampla discussão com o Congresso
Nacional."

Esse, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o novo modelo que
propomos para as telecomunicações brasileiras, certo de que o
nosso futuro - como, de resto, o da humanidade inteira - passa
pelo setor em que já se defmem as relações de poder que governa-

rão o mundo de amanhã. Não reconhecemos, nos que teimam em
defender um pseudonacionalismo retrógrado e obtuso, a prerroga
tiva de manter o Brasil escravizado ao subdesenvolvimento e à p0

breza. Com um sistema de telecomunicações moderno e eficiente,
que ponha ao alcance de todos o progresso da ciência e os achados
da tecnologia, ocuparemos, no concerto internacional, o lugar a
que temos direito, como povo destinado à riqueza econômica e à
prosperidade social.

- É a palavra do Governo, a palavra em que a bancada que o
apóia acredita.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa
requerimento nos seguintes termos:

''Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
nos teImOS do art. 178, § 2°, do Regimento Interno, re
queremos o encerramento da discussão da PEC nO 3-C,
de 1995, que altera o inciso XI e a alínea a do inciso XII
do 3rt 21 da Constituição Federal (felecumunicações)".

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.
Assinam os Deputados Luiz Carlos Santos, Líder do Gover

no; Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFLIPTB;
José Aníbal, Líder do PSDB; Michel Temer, Líder do PMDB; e
Mussa Demes pelo Bloco Parlamentar PFLIPTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter à
votação o requerimento.

Como votam os Srs. Líderes? (pausa.)
O SR. Mll..TON TEMER (Pf - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, mais uma vez, as Lideranças da Maioria nos
dão um exemplo daquilo que fazem a esta Casa: omitir a discus
são; obstroir a possibilidade de Parlamentares se manifestarem
diante do problema. Evidentemente, para eles, argumento não con
ta; o acerto é o almoço ou o jantar com o Presidente da República.
Dentro desses parâmetros, seria recomendável que houvesse da
parte desses Srs. Deputados a retirada desse requerimento. Como
sei que S. Ex's não vão fazê..lo, o Partido dos Traballiadores enca
minha contra esse requerimento que suspende a discussão. O Pf
vota ''não''.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, fazemos um apelo aos Líderes do Gover
no e, em especial, ao Deputado Michel Temer - que hoje afrrmou
à Folha de S. Paulo que os Deputados estão votando no escuro,
sem pleno domínio da matéria, receosos de que as promessas do
Presidente Fernando Henrique Cardoso virem fumaça nos próxi
mos dois anos - que retirem esse requerimento, para que nós pos
samos continuar discutindo a matéria.

O PCdoB vota "não".
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PDT gostaria que os Líderes do Gover
no pudessem adiar essa discussão a fun de que pudéssemos apro
fundá-la. Queremos ratificar o que o Uder do PCdoB, Deputado
Aldo Rebelo, afrrmoo com relação às declarações do Deputado
Milton Temer. Na verdade, esta Casa precisa fazer uma simulação
das implicações da quebra do monopólio na nossa economia de
pois que vier a ocorrer.

O PDT posiciona-se contrariamente a esse requerimento.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".
O SR. MARQUlNHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSD vota "sim".
O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".
O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, devo esclarecer, mencionado que fui
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duas vezes, uma da trihma e uma deste microfone, matéria de hoje
da Folha de S. Paulo referente a uma declaração que formulei aos
repórteres daquele jornal.

Dizia eu, ontem, em uma análise até cientffica da atuação
do Congresso Nacional, que difere, por exemplo, do Congresso
norte-americano, que não temos o mvel de aprofundamento que as
questões naturalmente exigem. Isso vem acontecendo desde o ins
tante em que o Congresso Nacional começou a funcionar.

Quando fico sabendo, por exemplo, que um Senador norte
americano dispõe de 30 a 40 assessores, verifico a indigência em
que vivemos no Congresso brasileiro, no qual, muitas vezes, é di
fícil conseguir um assessor para a Liderança da maior bancada
desta Casa.

Então, dizer que não aprofundamos a análise da matéria não
significa que deixamos de estudá-la. Repito: não o fazemos com a
profundidade que os temas constitucionais exigem, mas essa mani
festação tem o condão de fazer com que nos preparemos para o fu
turo. Não significa, em absoluto, desmerecer aquilo que o
Congresso Nacional vem fazendo.

Por isso, quanto à flexibilização do monopólio das teleco
municações, amplamente discutida, não há por que negar a apro
vação do requerimento.

O PMDB vota "sim".
O SR. LAPROVITA VIEIRA (pP - RJ. Sem revisão do

omdor) - Sr. Presidente, o País não precisa mais se preocupar com
investimentos, que competem à iniciativa privada. Portanto, tem
de investir em saáde, educação, segurança e transporte.

Entendemos que os monopólios estatais devem realmente
ser flexibilizados. Por essa mzão, o PP vota "sim".

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do omdor.) - Sr. Presidente, creio que não procedem as
aflrmações de que esse assunto não foi devidamente discutido. Ele
foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
quando de sua admissibilidade; na Comissão Especial, exaustiva
mente; na Frente Parlamentar pela flexibilização do monopólio
das telecomunicações, criada pelo nobre Deputado Beto Mansur;
em primeiro turno, neste mesmo Plenário, e hoje quando falaram
vários omdores a favor e vários contm. Portanto, Sr. Presidente,
quer confudir-se discussão com procrastinação, com demom nas
decisões.

Por isso, Sr. Presidente, na certeza de que o assunto foi de
vidamente esclarecido, a Liderança do Bloco PFLIPTB encaminha
o voto "sim".

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, esta matéria foi
amplamente debatida nesta Casa, na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, posteriormente na Comissão Especial, e, em
seqüência, no Plenário, durante, em especial, a primeim votação.

Portanto, creio que já houve tempo e momento para que o
conjunto dos Srs. Deputados se informasse sobre a matéria. Daí a
postura do PSDB favorável ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
querimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam, queiram permanecer
como se acham. (pausa.)

Aprovado por maioria.
Está encermda a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa

os seguintes Requerimentos de Destaque:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votação

em separado para suprimir a expressão "ou mediante autorização,
concessão ou permissão", constante do inciso XI do art. 21 da
PEC nO 3-C/95.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Milton Temer, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art 161, inciso l, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, destaque para votação em sepa
rado da expressão "... e outros aspectos institucionais" constante
da redação proposta para o inciso XI do art 21 da Constituição
Fedeml pela PEC n° 3-C, de 1995.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Michel Temer, Lí
der do PMDB - Geddel Vieira Lima, Vice-Líder do PMDB 
José Aníbal, Líder do PSDB - Inocêncio Oliveira, Líder do Blo
co Parlamentar (pFLIPTB).

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 101, in

ciso lI, b, número 4; 161, inciso lI, g, e 162, do Regimento Inter
no, destaque para votação em separado, da alínea a do inciso :xn,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 3-C, de 1995.

Sala das Sessões, de junho de 1995. - Régis de Oliveira 
Antonio Carlos Pannun7lo.

REQUERIMENTO

SenhorPresidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art 161, in

ciso l do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação em
separado do art. 20 do Substitutivo da Comissão Especial, apresen
tada à Proposta de Emenda à Constituição nO 3-C, de 1995.

Sala das Sessões, . - Valdemar Costa Neto, Líder Blo-
co (pUPSDIPSC) - José Egydio Bloco (pLIPSDIPSC) - Luiz
Buaiz (PL) - Maurício Campos (PL) - Welington Fagundes (PL)
- Expedito Júnior (PL) - De Velasco (PSD) - Pedro Canedo,
Vice-Líder Bloco PLIPSDIPSC) - Odelmo Leão, Líder do PP 
Bonifácio de Andrada (PfB).

O SR. MlLTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavm.

O SR. MlLTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do om
dor.) - Sr. Presidente, já estamos em processo de votação?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estamos agom em...
O SR. MlLTON TEMER - Solicito à Presidência que

anuncie os DVS que se encontram sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há um assinado

pelo Deputado Milton Temer juntamente com o Deputado Miro
Teixeira.

O SR. MILTON TEMER - Por idade. S. Ex' é o primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É que a assinatura

de V. Ex' é mais clara.
O DVS requer votação em separado para suprimir a expres

são "ou mediante autorização, concessão ou permissão".
Há um assinado pelo Líder Michel Temer, que requer vota

ção em separado da expressão e outros aspectos institucionais. Um
terceiro, de autoria dos nobres Deputados Antônio Carlos Pannun
zio e Régis de Oliveira, acaba de ser indeferido porque não tem o
número de assinatums suflcientes para obter destaque de votação
em separado. Portanto, indefJro-o.

Há ainda mais um, de autoria do Deputado Valdemar Costa
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Neto, que não tendo sido entregue até o momento exato, está pre
judicado.

Então, existem dois destaques.
O SR. MILTON TEMER - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a

votos a

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE1995,
RESSALVADOS OS DESTAQUES:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art 60 da Constituição Federal, promulgam a se
guinte emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1° O inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

XI - explorar, diretamente ou mediante autoriza
ção, concessão ou permissão, os serviços de telecomuni
cações, nos termos da lei, que disporá sobre a
organização dos serviços, a criação de um órgão regula
dor e outros aspectos institucionais;

XII - explorar, diretamente ou mediante autoriza
ção, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora de sons e
imagens;"

Art. 2°É vedada a adoção de medida provisória para regula
mentar o disposto no inciso XI do art. 21 com a redação dada por
esta Emenda ConstitucionaL

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduanlo) - Concedo a palavra
para encaminhar a votação contrária, ao Deputado Paulo Heslander.

O SR. PAULO HESLANDER (BlocoIPTB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o ho
mem, através da sua inteligência, conseguiu multiplicar suas for
ças através da polia, da alavanca, de outros mecanismos.
Conseguiu multiplicar sua visão pela luz, pelo microscópio, pelo
telescópio. Conseguiu multiplicai'seus movimentos pelos trens,
pelos navios, pelos aviões. Conseguiu, hoje, nesta explosão de en
genharia, multiplicar até seu pr6prio cérebro por essa máquina que
é o computador. O homem aprende, assimila e transforma. Multi
plicou a sua própria ambiência pela televisão, pelo rádio, pelo tele
fone.

Estamos no limiar do terceiro milênio, em que três pólos de
tecnologia irão dominar: os recursos do mar e biotecnia; a energia
nuclear, e os transportadores de infonuação - semicondutores e fi
bras 6ticas. Mas o que tem a ver isso com telecomunicações, en
trando no terceiro milênio? É que estou ouvindo as propostas, aqui
apresentadas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as propostas de pri
vatização que vão fazer subir as tarifas de forma absurda, de 300 a
400% de maneira imediata e de fonua precisa. Estamos alijando,
na população brasileira, grandes contingentes desse froto da inteli
gência do homem, que é a sua interação na ambiência. Teremos te
lefones, sim, privatizados, mas a grande maioria dos usuários não
conseguirá tirá-lo do gancho, porque as tarifas serão caras, e isso
está provado em todos os países em que foram privatizadas as tele
comunicações. Essa é uma conseqüência.

A segunda conseqüência é que haverá uma bolha de investi
mentos num primeiro momento nos setores mais rentáveis, e, da
qui a dois anos, teremos a falência da indústria nacional, da
pesquisa e do desenvolvimento. Acenam com a possibilidade de o
Governo fazer a concessão. E os empresários têm dois tipos de
concessão: uma rentável e outra não rentável, em regiões carentes.

A obra de engenharia política está perfeita nesta Casa aca-

bando de resolver não só o problema de telecomunicações; esta
mos resolvendo outros. E proponho que se abram concessões tam
bém para hospitais, que façam uma conçessão na região pobre e
outra na região rica. Vamos resolver o problema da saúde assim e
o problema da fome, abrindo concessões para os supermercados.
Os empresários estabelecem na região pobre e outro na região rica.
Não é possível acontecer isso, porque é natural que O capital bus
que o lucro e que o empresário só aplique no social, quando der
lucro. Essa é a 16gica do empresariado. Então, teremos tarifas ca
ras e um parque industrial sucateado. Não faço aqui discurso; es
tou dando um testemunho. Teremos populações carentes, e as
regiões amazônica e nordestina podem ter certeza absoluta de que
não haverá investimento nessas áreas, nem na telefonia celular, por
que não dá retomo; nem na telefonia rom1, porque também. não dá.

E um paradoxo se mostra flagrante nessa proposta apresen
tada. Os empresários do próprio Ministério afrrmam. que, para pri
vatizar, para flexibilizar essa emenda constitucional- o monopólio
do art 21 - terão que ser aumentadas as tarifas, porque do jeito
que está não é possíveL É um paradoxo flagrante: então, se fossem
aumentadas as tarifas, a própria Telebrás teria condição de atender
ao sistema telefônico, hoje pleiteado e desejado pela população.

Meus Senhores, estamos no limiar do terceiro milênio, um
milênio qU,e será do. conhecimento, da informação e da inteligência
artificial. E aceleração histórica isso que estamos entregando aqui
hoje, de imensa responsabilidade. Quero deixar a todos os Deputa
dos um recado: nós não seremos julgados pela História, como
muitos pensa~ seremos julgados, amanhã, pela geração dos nos
sos fIlhos, quando assistiremos a nossa terra entregue e sem essa
única oportunidade que temos de desenvolvimento - na área da
tecnologia da eletrônica.

Eu sei que discurso muda opinião, mas não muda voto.
Peço a Deus que eu esteja errado, pelo bem de nossa terra e pelo
bem da nossa pátria!

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2°
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Para falar a favor,
concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Mascarenhas, que
disporá de cinco minutos para o seu pronunciamento.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sar"s. e Srs. Deputados, ao
ouvir vários dos oradores que me antecederam, tive a impressão
de que jã estávamos discutindo a Lei das Telecomunicações.

Insisto em dizer que não é disso que se trata. Não estamos
hoje discutindo a futura lei das telecomunicações, como não esta
remos amanhã discutindo a futura lei do petr6leo e dos hidrocar
bonetos. O que debatemos hoje é se a exclusividade da execução
do monopólio deve ou não pennanecer no plano constitucional, ou
se devemos levá-la ao plano infraconstitucional, ampliando as
prerrogativas dos Srs. Deputados e dos Srs. Senadores na elabora
ção da futura Lei das Telecomunicações e da futura Lei dos Hidro
carbonetos.

Caberá a esta Casa, não com um quorum desumano de três
quintos; não porque um determinado Congresso, num determinado
momento, assimilou valores que hoje não mais prevalecem, impôs
quorum de nível constitucionaL Não! N6s iremos votar a futura
Lei das Telecomunicações e, aí, sim, discutiremos o problema das
tarifas, o problema de como oferecer telecomunicações a regiões
mais distantes e quais os setores que terão mais ou menos ampla
abertura. Isso é assunto da legislação posterior e vai depender da
soberania dos Srs. Deputados e dos Srs. Senadores.

Há mais um argumento, Sr. Presidente, Srs. Deputados: di-
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zero que, armai de contas, o quorum de uma lei ordinária pode es
tar sujeito a determinados momentos, a detenninadas pressões, a
determinados lobbles. Eu quero dizer, Sr. Presidente, que confio
no civismo dos De~tados e Senadores, que foram legitimamente
escolhidos pela soberania popular em eleições. Digo mais: uma
vez elaborada a Lei dos Hidrocarbonetos ou a Lei das Telecomu
nicações, elas terão que ir à sanção presidencial. E, se o Presidente
da República, no uso das suas prerrogativas, entender que deva ve
tar algum item desta lei, ela retomará para esta Casa com a mesma
exigência de quorum de uma lei complementar.

Então, Sr. Presidente, o que estamos discutindo hoje é se o
Congresso Nacional, se os Deputados, se os Senadores, se a socie
dade tem ou não o direito de, discutindo democraticamente, dizer
de que nianeira quer encaminhar as telecomunicações e o petróleo
neste País.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao Deputado Milton Temer, para falar contra, por cinco minutos.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidl'llte, oovindo o orador que me antecedeu, per
gunto-me gual é o limite do homem para se transfoonar em
camaleão. E impressionante ver a transformação de cabeças, cora
ções e mentes diante de processos que não têm nada de racional,
têm de imoraL

Quando, em questão de ordem pedi ao Presidente que fos
sem lidos os destaques para votação em separado existentes em
cima da mesa, confesso que não gostaria de ter a confirmação da
quilo que hoje, pela manhã, os jornais anunciavam com manchetes
pejorativas contra este Plenário: lobby das teles pressiona e muda
texto a ser votado hoje. E lamento que o DVS tenha sido assinado
por alguém que tem o mesmo sobrenome que eu e por quem tenho
grande admiração.

O lobby das teles, o conjunto dos grandes negociadores da
causa privada e das grandes roubalheiras, deteoninou um pedido
de destaque de voto em separado para que se retirasse da emenda
aprovada nesta Câmara, em primeiro turno, pelo próprio PMDB 
aquele do Líder que pediu o destaque como relator desse partido 
aquilo que já fora aprovado.

Pergunto o que ocorreu entre uma e outra votação.
Quem vota isso está votando num negócio.
Aqui não foi dada a atenção devida ao discurso digno de

Paulo Heslander, e tentou-se vir com argumentos de facilidades.
Aliás, os transfugas resolveram agora virar os apóstolos do consu
midor, esquecendo-se dos cidadãos.

Quero dizer aos trânsfugas desta Casa o seguinte: tenho em
inãos duas notas fiscais, uma delas é da telefônica argentina e a
outra da Telesp, de São Paulo. A ligação, da casa de um bravo, o
Deputado Luciano Zica, para a Argentina, durante um minuto - ou
seja, uma ligação internacional que, COlOO dizem aqui a toda hora,
no Brasil é mais cara que em todo o mundo -, custou, no Brasil,
R$l,77. Da Argentina para cá, a mesma ligação de um minuto
vou deixar essas contas telefônicas à consideração desta Casa 
custou 3.14 pesos argentinos, que multiplicados por 1.68, conver
teu-se em 5.19 dólares. O minuto, daqui para lá, custa 1.77 reais.
Um minuto, de lá para cá, custa 5.19, e eu ainda tenho de aturar
esses trânsfugas dizendo-me que a privatização vai melhorar. Vai
melhorar em quê? Vai melhorar o bolso de V. Ex·s!

Tenho respeito por quem defende a iniciativa privada por
ideologia e por quem defende a sociedade liberal por concepção
doutrinária, mas tenho desprezo por quem se diz social-democrata
ou honre'ID de esquerda e diz que telOOS de acabar com o monopó
lio do Estado para entregar à iniciativa privada a possibilidade de
dar telefone aos que estão sem telefone. Quem está sem telefone
está sem comida, sem casa, sem terra, sem dignidade e sem cida-
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dania. É esse o compromisso que V. Ex·s têm de assumir, qual
quer que seja a sua cor: verde, arco-íris, cor de abóbora ou qual
quer outra.

Se este Congresso votar isso aqui, em segundo turno, de
pois do que foi veiculado pela Folha de S. Paulo, mais uma vez
maculará a imagem de uma votação de emenda constitucional e
transfoonará isso aqui num campo de caixa registradora para saber
quem levou mais. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansor) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Arthur Virgílio Neto, para encaminhar a matéria.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO NETO (pSDB - AM. Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não sou trânsfuga, não sou opor
tunista. É bem verdade que me considero uma pessoa inteligente 
isso talvez faça diferença. Não me intimido, de forma alguma,
com quaisquer arreganhos que partam do passado. Se vierem do
futuro, também eu os enfrentarei.

Sr. Presidente, vou votar a favor da quebra do monopólio
porque tenho os olhos postos no futuro, porque não tenho compro
misso com corporação e, digo com muita honra: não sou ligado a
empresa qualquer, a interesse empresarial qualquer. (palmas.)

Sr. Presidente, o monopólio da Bandeira Nacional não per
tence a meia dúzia. O monopólio da Bandeira Nacional tem de ser
quebrado também. É patriota quem está errado; é patriota quem é
corporativo; é patriota quem não está sabendo entender a exigên
cia que o mundo coloca a este País. Mas é patriota quem tem co
nhecimento do mundo lá de fora; é patriota quem discorda. Esta é
uma Casa de patriotas, imagino.

É terrlvel essa linguagem de caixa registradora - é terrível
essa linguagem! Ninguém vai me intimidar. Ninguém me intimi
dou no penodo militar. Não conheço ninguém capaz, nesta Casa
ou fora dela, de silenciar a minha voz. Ninguém; n-i-n-g-u-é-m
ninguém! Voto com a quebra do monopólio. Voto por entender
que este País não vai permitir mais que os dogmas sufoquem a
nossa capacidade de raciocionar. (palmas.)

Vou dar um dado, Sr. Presidente - permita-me baixar o
tom. Pego os seguinte dados: privatização das operadoras; compe
tição em longa distância; competição nos serviços celulares; com
petição em comunicação de dados; competição nos serviços locais
e agências reguladoras independentes. Não é verdade, não é verda
deiro, não é sincero, não é real que a tendência do mundo seja pela
monopolização. Não é verdade. Só existe ainda o monopólio, Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na telefonia convencional, e
esse monopólio está sendo quebrado, em cada país ele está sendo
dilacerado a partir da interação entre a telefonia convencional e a
TV a cabo. Isto é o futuro; e eu não quero me prender aos dogmas
do passado. O resto é esmagadoramente - e este documento vai fa-'
zer parte dos Anais desta Casa, Sr. Presidente -, o resto é esmaga
doramente a favor da competição.

Sr. Presidente, esta Casa se marca pela emoção, mas tem de
se marcar pelo respeito, também, à honra dos Srs. Deputados. Eu
já passei da idade da acusação pela acusação, já passei da idade da
suspeita pela suspeita, eu exijo provas, eu exijo trânsito em julga
do, eu exijo fatos; eu passei da idade, que é uma idade infantil a
meu ver, de imaginar, Sr. Presidente, que as convicções que eu te
nho dentro de mim não exigem mais o cotejo com a verdade dos
outros para que se chegue a uma verdade sintética, à verdade de
mocrática da idéia de um comparada com a idéia de outro.

Voto, e votaria mil vezes pela quebra do monopólio, ama
nhã, sem nenhum desapego às lutas dos meus antepassados, sem
nenhum desapego à tradição trabalhista da minha família - e eu
não sou um trabalhista, sou um social-democrata. Eu digo: voto
amanhã contra o monopólio estatal do petróleo. Voto porque que
ro, voto porque raciocino, voto por entender, Sr. Presidente e Srs.
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Deputados, que n6s temos de dar uma guinada de abertura neste
País.

Respeito a opinião dos contratos, não desrespeito nenhum
deles, mas, Sr. Presi~nte, é preciso que se abra neste País a idéia
de ver o que se está passando no mundo lá fora.

Não é verdade, Sr. Presidente, não é verdade que o Governo
queira um cheque em branco do Congresso, não é verdade. O que
o Governo pretende é que n6s retomemos aos quadros pré-88,
agora auxiliados pela Lei de Concessões. E o Congresso Nacional,
na legislação infraconstitucional, vai ter ampla possibilidade, am
pla oportunidade, ampla ensancha para poder decidir aqui a regu
lamentação que vai dar ao setor.

Alguém disse que com 130 votos o Presidente da República
conseguirá fazer a lei ordinária que quiser. Isso não é verdade.
Esse argumento é pueril. Isso não é real. O argumento é infantil.
Um tema momentoso como este, um tema fundamental para o País
como as telecomunicações vai exigir presença de 500 Deputados
até para votar a lei ordinária. Vamos ter números parecidos com o
da reforma constitucional.

Portanto, em nome do PSDB, do PMDB, do PFL, do PP, do
PPR e de todos os partidos que hoje ousam enfrentar corporações
e fazer alianças pelo País, em nome daqueles que ajudam Fernan
do Henrique governar, encaminho a favor de que se quebre o mo
nopólio e de que se abra a janela deste País para o futuro.

Era o que tinha a dizer. (palmas. O orador é cumprimenta-
do.)

o Sr. Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Relator da matéria, Deputado Geddel Vieira Lima.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (pMDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Deputados, confesso
ao Plenário que passei momentos de angústia e de aflição porque
procurava ouvir os oradores que me antecederam e que falaram
contra a matéria. Procurei argumentos 16gicos, cartesianos que me
motivassem a vir a esta tribuna desmistificá-Ios com coerência. A
aflição e a angústia foram aumentando. Por aqui desfIlaram orado
res, como por exemplo um Deputado do PCdoB que confirmou
aquilo que já tínhamos percebido nos debates da Comissão: a sua
eterna síndrome de homem enganado: homem que sempre desco
bre que há algo por trás. Aconselho a este Deputado do PCdoB
que se desvencilhe desta síndrome, pois ninguém quer enganá-Io.

Por aqui também desfilaram outros Parlamentares que ape
nas repetiram velhos e cansados chavões. Eu não encontrava moti
vação para vir à tribuna e repetir que somos a favor da quebra do
monopólio porque a Telebrás transformou-se na maior estelionatá
ria deste País ao vender telefones que não são entregues à popula
ção. Somos a favor da quebra do monopólio porque reconhecemos
que a economia brasileira precisa de investimentos privados neste
setor para alavancarmos rumo ao futuro. Então, encontrei a moti
vação no discurso do meu grande e fraterno amigo, Deputado Míl
tonTemer.

V. Ex' falou do camaleão. E, ao vê-Io nesta tribuna, obser
vei como se comporta o verdadeiro camaleão: afável no trato, bom
nas conversas de bastidores, mas, ao falar à sua platéia e à sua
base, torna-se panfletário, injusto, mas não diria leviano em nome
da amizade que dedico a V. Ex'

Foi aí, portanto, que encontrei a motivação para rebater a
linguagem panfletária, a linguagem irresponsável de quem imagi
na que poderia ter havido algo entre a votação de primeiro turno e
a de segundo turno. Afianço que subo a esta tribuna tranqüilo, De-

pulado Milton Temer, porque a emenda que nós elaboramos não
contou, como a do gás canalizado, com palpites, com a opinião e
com o apoio do partido de V. Ex' Portanto, fico absolutamente
tranqüilo, porque, neste caso, por não ter contado com o apoio do
partido de V. Ex' não pairará nenhuma dúvida, absolutamente ne
nhuma dúvida, sobre os nossos propósitos.

O que houve foi que, auscultando respeitáveis juristas desta
Casa, como o Deputado Gérson Peres, como o Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, como tantos e tantos Parlamentares, eles nos fizeram
ver que aquela frase do texto que escrevemos era inócua, seria um
penduricalho e que este Congresso tem a responsabilidade de en
xugar o texto constitucional. O Relator, aliás, onde ele deve ser
humilde - que é no plenário sagrado desta Casa - disse que se
equivocou e que apóia o destaque apontado pelo meu partido e
pelo PFL, a fim de aprimorar o texto, consciente de que este Con
gresso, contra a sua vontade, contra a vontade do seu partido, não
ficará escravo do passado, vassalo dos antigos, e se tomará, hoje
mais do que nunca, contemporâneo do futuro.

Vamos à vitória, companheiros! Ganhar, ganhar, ganhar.
(palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Fernando Gabeira, para indicar a votação.

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, creio que, na semana passada, no dia em
que se votou essa emenda, os meus argumentos já foram bastante
claros em favor da quebra do monopólio. Ao longo desta semana,
tive oportunidade novamente de ver os argumentos dos adversá
rios, inclusive daqueles que tratam da pobreza do povo brasileiro e
calculam que o povo brasileiro não vai comprar telefones porque
não precisa. Se levássemos esses mesmos argumentos para a déca
da de 70 e controlássemos o consumo do povo brasileiro pela ca
beça dos intelectuais, não teríamos hoje, no Brasil, milhões e
milhões de aparelhos de televisão.

Sr. Presidente, sabemos que a entrada de telefones no Brasil
possibilitará a milhões de famílias não s6 se comunicarem entre
si, mas também a possibilidade até, se quiserem, de se comunica
rem com o mundo, porque vivemos um momento em que telefone,
computador e televisão estarão interligados indissoluvelmente.

Portanto, Sr. Presidente, o meu voto é "sim". Voto "sim",
com respeito aos companheiros que se envolveram na Bandeira do
Brasil. Já vi outras forças políticas se envolverem na bandeira da
França, da Suécia e até da Alemanha. Lá, com medo da evolução
do capitalismo que trouxe novos trabalhadores; aqui, com medo da
evolução do capitalismo que trará novos capitais.

Sr. Presidente, não devemos ter medo do progresso, deve
mos interferir nele e garantir que.seja o maio democrático possível.
(palmas.)

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PRP - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRP vota "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS repete o voto da primeira votação,
porque entende que essa área é estratégica para o desenvolvimento
nacional, tendo em vista a revolução científica e tecnol6gica. Por
tanto, o PPS vota contra o substitutivo. O voto do PPS é ''não''.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero dizer ao Deputado Fernando Ga
beira que acreditar que a saída do setor público para o setor priva
do no serviço de telecomunicações trará telefones para o povo é
acreditar que os hospitais privados trazem saúde para o povo, que
as escolas particulares trazem educação para o povo, que os trans
portes privados trazem transporte para o povo.

Contra a hipocrisia, contra qualquer demagogia, Sr. Presi
dente, o voto do PCdoB é ''não''.
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O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocdPSD - SP. Sem turno: votará ''não''. O PT tem simpatia e intimidade como o pro
revisão do omdor.) - Sr. Presidente, somos favoráveis à abertura e gresso, mas acha que a todo momento em que a Nação puder
à quebra do monopólio. Somos favoráveis à concorrência. Então, eventualmente estar entrando em retrocesso, a Casa deverá ser
somos favoráveis ao parecer do Relator. bem cautelosa na votação das matérias.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BloccVPSB - MA. Sem Preocupa-nos mais ainda o que já foi afumado pelo Deputa-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB votará ''não'', por um do Miro Teixeira: não se quer uma lei complementar; adotou-se
motivo bem simples: temos convicção da insensatez política prati- uma lei ordinária. Agora, pretende-se macular a lei ordinária, res
cada no voto para aprovar a quebra do monopólio. Quando o Go- tringindo sua abrangência.
vemo Collor cassou a poupança, vimos este Congresso, com Quero lembrar que não se precisa olhar para muito longe,
hegemonia, errar e prejudicar toda a Nação. Mais uma vez o Con- em passado recente, colegas nossos votaram a Lei n° 8.031, da pri
gresso, num Governo com maioria de partidos que têm seu estatu- vatização, num Governo que também começava com a pujança do
to, vota a favor do monopólio. O Governo conseguiu convencê-Ios Governo que ora se inicia e entregou ao Executivo nacional a lei
e fez com que a maioria venha a errar. Hegemonicamente o Go- das privatizações, dando-lhe um cheque em branco, tirando o Po
vemo está contra a Nação. Votamos contra, votamos ''não''. der Legislativo de decisões tão importantes quanto foram as alie-

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora- nações do patrimônio nacional.
dor.) - Sr. Presidente, não temos qualquer razão para alterar nosso Chamo a atenção desta Casa, sem pretender levianamente
voto. Vamos votar ''não'', mas percebo que, entre aqueles que vo- fazer qualquer comparação entre o ex-Presidente Fernando Collor
taram "sim", há uma razão para a alteração no voto hoje, já que te- e o atual Presidente Fernando Henrique Cardoso: esta Casa não
nho notícia de Destaque para Votação em Separado de um tem o direito de se alijar da responsabilidade que o voto direto lhe
dispositivo. deu de acompanhar eventual alienação do patrimônio público.

Peço a atenção dos companheiros: na votação em primeiro Portanto, deveria votar na lei complementar, para se valorizar.
turno, insistimos na aprovação do destaque que recuperava emen- Voto "não", Sr. Presidente, tranqüilo com aqueles que fa-
da do Deputado Prisco Viana ou emenda do Deputado Nelson zem política sabendo que fazer política é fazer história.
Marchezan para que se introduzisse a exigência da lei complemen- Provavehnente perderemos esta batalha, mas não abandona
tar na regulamentação da matéria. Porém, fomos derrotados na- remos a guerra, porque nosso compromisso é com um Brasil mais
quela oportunidade. A retirada pretendida hoje dos Destaques para justo, fraterno e progressista. E este Brasil que queremos. Por isso
votação em Separado vai nos conduzir a outra realidade, já que convocamos mesmo aqueles que votarão sim ao projeto do Relator
não é uma retirada ingênua de uma expressão discrepante. para que mantenham o texto integral do parágrafo da lei regula-

A retirada dessa expressão pode produzir o entendimento mentadora.
de que a lei de concessões estará recepcionada pelo texto e de que O PT votará "não".
não haverá necessidade de qualquer outro projeto. Primeiro, nega- O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revisão do ora-
ram a lei complementar, dizendo que viria uma lei ordinária, mas dor.) - Sr. Presidente, ouço novamente e de forma recorrente uma
hoje cairá a hipótese de vir um novo projeto de lei ordinária, de tal enorme insatisfação, mas muito limitada e minoritária, com rela
maneira que a lei de concessões seja considerada recepcionada ção ao resultado das eleições. Esse não é um projeto de Governo
pelo novo texto da Constituição, fique tudo como está, sem qual- ou do Governo, mas da maioria política que se constituiu legitima
quer regulamentação, e os dispositivos, a rigor, tomem-se auto- mente na eleição, que tem o projeto de reformar o Estado brasilei-
aplicáveis. ro e vai fazê-Io.

Não imagino mudar qualquer voto neste plenário. Registro De outro lado, alienar o Congresso das decisões com rela-
que o PDT manterá sua postura de lutar contra a quebra dos mono- ção às políticas de telecomunicações é conversa. A lei ordinária é
pólios, tanto o das telecomunicações quanto o do petróleo. Apelo instrumento da maioria. A lei complementar, muitas vezes, só ser
àqueles que votaram pela quebra do monopólio para que, depois, ve para que a minoria tente inviabilizar a afmnação da maioria po
neguem provimento ao Destaque para Votação em Separado, a flDl lítica. Entendemos que o Congresso Nacional, determinando que a
de que este Congresso Nacional seja ouvido pelo menos na regula- regulamentação se faça através de lei ordinária, não está alienando
mentação da matéria. sua competência para decidir sobre a regulamentação no setor das

Sr. Presidente, o voto do PDT é ''não''. telecomunicações.
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora- Por último, Sr. Presidente, quero mais uma vez deixar claro

dor.) - Sr. Presidente, a bancada do Partido Progressista se reuniu que o voto do PSDB é de convicção; não é voto de circunstância
hoje em debate por toda a tarde, porque soube de uma modificação nem de ocasião. É voto num programa, num projeto que elegeu o
através da imprensa. Depois de discutir essa matéria, encaminha- Presidente da República e a-maioria política desta Casa. O voto do
mos, em questão fechada no Partido, o voto "sim", favorável. Vo- PSDB é "sim".
tamos a favor da modernidade, a favor dessa juventude sem O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
esperança, sem perspectiva, que vai buscar em outros países seu orador.) - Sr. Presidente, o PMDB, por sua ampla maioria, vai vo
meio de vida. Portanto, o PP, por questão fechada na bancada, en- tar "sim" à proposta de emenda constitucional. Porém, Sr. Presi
caminha o voto "sim". dente, há companheiros que têm compromissos históricos com a

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi- tese da manutenção do monopólio, e, por isso, o PMDB está res
são do orador.) - Sr. Presidente, pelas mesmas razões pelas quais peitando esses companheiros e deixando essa questão em aberto.
indiquei na vez anterior, o PPR vota favoravehnente à emenda, Os comyanheiros votarão como bem entenderem.
que transfere o monopólio estatal das comunicações de uma em- E importante fixar, Sr. Presidente, que é preciso acabar, de
presa estatal para a União. Como achamos que a União deve ter o uma vez por todas, com um discurso, que se tomou trivial, frugal
mon0p6lio da área das telecomunicações e exercê-lo através de aqui na Casa, dividindo os chamados vendilhões da Pátria e aque
concessões, nós votamos "sim". les que não querem vender a Pátria. Isso é extremamente danoso

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do para as nossas instituições. Não se pode admitir que uma maioria
orador.) - Sr. Presidente, o PT vai manter sua votação no primeiro significativa, que tem cravado no painel um número muito grande
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de votos favoráveis às emendas propostas, seja considerada, num
vocabulário incompatível, Sr. Presidente, com a dignidade desta
Casa, como aqueles que querem vender a Pátria. Não queremos
isso; queremos, na verdade, buscar o caminho do desenvolvimen
to, queremos votar, buscar o acerto, queremos o melhor para o
País. Talvez até possamos errar, mas a ninguém se poderá imputar
a pecha de que queria lotear ou sucatear o setor das comunicações,
o setor do petróleo ou o que seja.

Sr. Presidente, o PMDB, deixando a questão aberta, por sua
ampla maioria vota "sim".

O SR. INOC1l:NCIO OLIVEJRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que precisamos esclare
cer algumas questões que foram abordadas neste plenário. Em pri
meiro lugar. quebra-se o monopólio de uma empresa, e ele passa a
ser da União.

Em segundo lugar, nós, do Bloco PFL/PTB, manteremos o
acordo, para que este Poder seja fortalecido, e que uma lei defma
as regras de quebra desse monopólio.

Em terceiro lugar, em uma reunião da nossa bancada hoje,
por milmimidade, o Líder do Partido da Frente Liberal e toda a
bancada resolveram dar um alcance social a esta PEC. Qual é, Sr.
Presidente? Aventa-se muito a possibilidade de que, ao se quebrar
o monopólio da Telebrás, muitos Municípios do interior do nosso
País, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, sobretudo das re
giões mais pobres e menos desenvolvidas, teriam dificuldades em
ter telefone, porque as empresas privadas investiriam apenas nos
grandes centros, naqueles locais onde houvesse maior rentabilida
de.

Ora, Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal, através do
seu Líder e de toda a sua bancada, resolveu que, na regulamenta
ção da lei, haverá um dispositivo segundo o qual, ao mesmo tem
po em que a empresa privada conseguir concessão para explorar
os serviços em um grande centro que lhe dê rentabilidade, terá a
responsabilidade de também investir nos centros urbanos menores
do interior do País. (palmas.)

Portanto, com esse compromisso social e essa visão do fu
turo, mesmo sabendo que o Brasil precisa investir cerca de 35 bi
lhões de dólares nesse setor, nos próximos quatro anos, e o Poder
Público dispõe de apenas 14 bilhões, restando, portanto, 21 bilhõ
es; mesmo sabendo que há um déficit muito grande de linhas tele
fônicas convencionais, de celulares, de transmissão de dados em
todos os setores das telecomunicações, o Partido da Frente Liberal,
na ciência de que ao quebrar o monopólio da Telebrás permitirá
investimentos estrangeiros, geração de impostos e de divisas e so
bretudo fará com que este seja um País de futuro, integrado ao
contexto mundial, com a consciência tranqüila de que está lutando
pelos mais sagrados interesses do Pais, encaminha o voto sim.
(palmas.)

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quando o Governo encaminhou a
esta Casa as cinco propostas de emenda à Constituição, o capítulo
Da Ordem Econômica, não estava somente cumprindo um com
promisso de campanha. Atendendo à votação consagradora que re
cebeu no primeiro turno das eleições presidenciais, legitimado
pelas urnas, estava também procurando colocar a Nação em sinto
nia com o mundo civilizado, com o mundo organizado, com o
mundo eficiente, com o mundo que funciona, porque o movimento
hoje é universal no sentido de acabar com os monopólios. E o Go
verno tem a consciência de que a inserção na Constituição desses
monopólios de nada serviu. Esse engessamento desserviu o setor
de telecomunicações, que funcionou muito melhor antes da Cons
tituição de 1988. A partir de 1962, com o Código Nacional de Te
lecomunicações e a partir de 1967, com a criação da Embratel,

houve um peóodo dourado das telecomunicações. A partir de
1988, com o engessamento, através do monopólio, da exclusivida
de às empresas com controle estatal acionário, deu-se a falência do
setor, e de nada serviu inserir na Constituição tal preceito. Não é
assunto da Constituição.

Portanto, Sr. Presidente, a posição do Governo é respaldada
pelos votos obtidos na última eleição e com o sentimento e a con
vicção de que esse é o melhor caminho para o País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Governo pede o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE DORNELLES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-
vra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, queria fazer um apelo à bancada
do PPR. Depois dessa votação teremos dois importantes DVS, e é
fundamental que a bancada pennaneça em plenário para quepos
samos manter a Emenda, sem que ela sofra nenhuma modificação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Alias, solicito, De
putado Francisco Dornelles, a todos os Srs. Deputados que penna
neçam em plenário pois o processo hoje será mais rápido.

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
seus lugares, a fun de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

O SR. INOC1l:NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-
vra.

O SR. INOC1l:NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente Bloco Parlamentar PFL/PTB en
caminha o voto sim.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota não.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota sim.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados,
queiram selecionar os seus votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes do posto se apa
guem.

Os Srs. Deputados que não registraram os seus votos 'quei
ram fazê-lo dentro de instantes nos postos avulsos.

O SR. INOC1l:NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - TemV .Ex· a pala-
vra.

O SR. INOC1l:NCIO OLIVEIRA (BlocdPFL- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFllPTB recomenda
o voto "sim", ao mesmo tempo em que faz um apelo aos Srs. De
putados para que permaneçam em plenário, pois teremos, após
essa votação, mais duas votações nominais, pelo sistema eletrôni
co.

O SR. SÍLVIO TORRES (pSDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota sim.

O SR. MILTON TEMER - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-

vra.
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o SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, queria registrar a ausência por motivo justi
ficado da Depltada Sandra Starling, que está se submetendo a uma
cirurgia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está feito o regis
tro Deputado.

O SR. JURANDYR PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ozrlem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-
VIa.

o SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota sim

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como V. Ex· bem sabe, no dia 11 de
maio passado, um grupo de nove Parlamentares encaminhou ao
Ministério de Minas e Energia, por intermédio da Mesa, requeri
mento de informação a respeito de dados controversos contidos no
relatório do Deputado Lima Netto sobre a quebra do monopólio
estatal do petróleo. Hoje, recebemos uma resposta da Associação
dos Engenheiros da Petrobras, fundada em dados fornecidos pelo
Ministério de Minas e Energia e pela Petrobras e que demonstra de
forma cabal ~e o relatório que suspeitávamos ser falso efetiva
mente é falso. É um relatório todo distorcido, respaldado em dados
forjados, de fontes desconhecidas. .

A imprensa de hoje publica com destaque que, na realidade,
estamos votando no escuro. Por outro lado, ficamos impOssibilita
dos de receber esclarecimento que poderia elucidar diversas ques
tões relativas à quebra do monopólio estatal do petr6leo, posto que
se fala que a votação da PEC nO 6 será amanhã.

Sr. Presidente, a questão de ordem que levanto é a seguinte.
Estamos há cinco dias do recebimento da resposta do Ministério
de Minas e Energia. O Ministro, Sr. Raimundo Brito, confirmou a
este Depltado que enviará a esta Casa, no tempo previsto, sua res
posta, baseada em dados fornecidos pela Petrobras absolutamente
importantes para elucidar a polêmica sobre se o relatório do Depu
tado Lima Netto é falso ou não. Pergunto então a V. Ex· se, na
condição de Presidente da Câmara, não acha absolutamente pru
dente e necessário que seja adiada a votação da PEC nO 6 por cinco
sessões. Não é uma adiamento sine die; é apenas para a pr6xima
semana, quando, então, já teremos condições de votar com conhe
cimento pleno das respostas que o Ministério de Minas e energia
nos remeterá no próximo dia 11, segundo nos informa o Sr. Minis
tro. É a pergunta que encaminho a V. Ex· •

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Haroldo
Lima, se o Ministro já disse a V. Ex· que responderá no prazo, me
tade da questão está resolvida. Quanto à outra metade, comunico a
V. Ex· que será amanhã a votação conforme já foi anunciada. En
tão, V. Ex· já pode tirar o "dizem": será amanhã.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, não desejo po
lemizar com V. EJ!.~ S6 quero perguntar a V. Ex· se considera cor
reto que votemos um relatório falso, segundo dados oficiais hoje
divulgados pela Associação dos Engenheiros da Petrobras, basea
da. ..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Haroldo
Lima, não vou polemizar com V. Ex·

O SR. HAROLDO LIMA - Não é para polemizar.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não vou dialogar

com V. Ex· sobre essa questão. A decisão da Mesa está tomada: a
votação será amanhã à tarde.

O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. LIMA NETTO (Bloco/PFL - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado Haroldo Lima as
referências elogiosas ao meu relatório. Muito obrigado, Deputado.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, peço a pala
VIa pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é com muita tristeza que venho nova
mente a esta tribuna para dizer à Casa que há três semanas estamos
tentando nos reunir para escolher a Presidência e a Relatoria da
CPI do Bingo, mas até agora não conseguimos. É com tristeza que
falo isso, porque represento um Estado onde há onze bingos, todos
eles irregulares, onde há lavagem de dinheiro e onde a situação é
ca6tica - o do Rio de Janeiro. Tenho conhecimento de que no Pa
raná está ocorrendo o mesmo. Em São Paulo e Minas Gerais tam
bém.

Estamos tentando reunir a CP! do Bingo, mas, em razão de
briga interna, não ronseguimos dar início aos nossos trabalhos. Já
começamos a fazer levantamento. Ainda ontem, estive com o Pre
sidente da CPI do Bingo no meu Estado, o Rio de Janeiro. Cmza
mos informações no âmbito da Receita Federal e verificamos que
há bingos que têm sofrido prejuízo, mas são mantidos em função
da lavagem de dinheiro.

Sr. Presidente, encaminhamos hoje à Mesa pedido de infor
mação dirigido à Receita Federal para que nos esclareça sobre a
arrecadação junto às casas de bingos em nosso País durante oito
meses, afim de verificarmos se realmente está havendo contrapar
tida para os clubes.

Sr. Presidente, amanhã, às 14horas, haverá nova reunião da
CPL Pedimos a V. Ex· que chame todos os Deputados integrantes
da Comissão, para que possamos chegar a um consenso interna
mente ou iniciar logo os trabalhos, indo à votação. Espero que V.
Ex· também esteja presente.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. NELSON OTOCH (pSDB - CE. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" e solicita aos Srs. De
putados que permaneçam em plenário, pois ainda temos dois des
taques.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. BETO LEUS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. BETO LEUS (Bloco/PSB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero tratar de matéria abordada pelo
Depltado Aldo Rebelo. Antes que V. Ex· me diga a matéria já se
esgotou, peço que me ouça, até porque está havendo um mal-en
tendido, que precisamos desmistificar.

Na reunião da bancada do PSDB, foi feita uma piada de
mau gosto, de humor negro, com relação aos nordestinos. Na con
dição de nordestino, do microfone desta Casa, digo que não admi
timos que se brinque com o sentimento do nosso povo. Na pior
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das hipóteses, respeitem o sentimento dos familiares das vítimas
da tragédia que ocorreu em Salvador. O Deputado que contou esta
piada - disse que gostaria que no Nordeste chovesse por oito dias,
para que morressem todos os nordestinos, e que na outra semana
chovesse outros oito dias para que morressem os outros nordesti
nos que estivessem presentes ao enterro - no mínimo, Sr. Presi
dente, foi inconveniente e irresponsáveL E não me fale de decoro
parlamentar porque, acima do decoro parlamentar, está o senti
mento do meu povo, do Nordeste, que, quando não é vitima da
seca, é vitima das enchentes.

V. Ex· defendeu o Deputado José Serra. Não foi o Deputa
do José Serra. Diz a reportagem que foi o Deputado José Aníbal, e
o nobre Deputado João Leão, do PSDB da Bahia, disse que é ver
dade. Ainda que o Deputado José Aníbal tivesse falado em tom de
brincadeira, a Bfulia, Sr. Presidente, nos diz que a boca fala do que
está cheio o coração.

Em nome das vítimas, dos mortos de Salvador, em nome
daqueles que já não estão mais aqui, pedimos respeito ao nosso
povo. Já que este Governo não tem compromisso com os desassis
tidos, pelo menos respeite aqueles que morreram nessa tragédia.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Pois não, Deputa
do Beto Lelis.

O SR. JOSÉ ANllJAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Uma vez que V.
Ex· foi citado, concedo-lhe a palavra.

O SR. JOSÉ ANllJAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, tenho a oportunidade de esclarecer defmiti
vamente este caso. Ele tem dado origem a algumas manifestações
extremamente irracionais.

Em primeiro lugar, deixo claro, sou Deputado por São Pau
lo, mas nasci em Rondônia, portanto, sou do Norte. Meus pais mo
ram lá, e o meu pai é cearense. E uma idiotice imaginar que eu
possa compartilhar de qual~er sentimento negativo com relação
ao nordestino ou ao nortista. É preconceituoso.

O que ocorreu é que me contaram uma piada, que eu achei
de mal gosto, i.nJp.Itada a um companheiro nosso que não merece,
de modo algum, qualquer insinuação de que discrimina nortistas e
nordestinos. Eu, em minha reunião da minha bancada, ilustrei a
ma-fé que muitas vezes move quem critica o nosso companheiro,
José Serra. Naquela ocasião, S. Ex· várias vezes mostrou-se aber
to aos companheiros do Norte e do Nordeste para discutir questões
especificas das regiões. Um companheiro de Roraima lembrou a
possibilidade de estimular a realização de investimentos, pois não
havia energia. Disse o Ministro: ''Vamos buscar uma solução para
questão da energia". Foi um debate racional, objetivo, ao fmal do
qual. várias vezes, acentuei que o Ministro José Serra é ex-Depu
tado e Senador e não dispensa nenhum tratamento discriminatório
aos nortistas e nordestinos. Mas, infelizmente, muitas vezes circu
Iam histórias absurdas como a retratada naquela piada. Foi uma re
ferência negativa feita por critérios irracionais.

É um absurdo que venham a este microfone a este microfo
ne para, saindo da discussão racional, fazer propaganda barata
contra companheiros desta Casa e também contra o próprio G0
verno. Agora mesmo, um Deputado falou sobre a enchente em
Salvador. Nós todos somos solidários com aquela gente, e seria
um absurdo que fosse de outro modo. Já manifestei aos compa
nheiros da bancada baiana que todos nós, do PSDB, estamos preo
cupados em encontrar uma maneira de ajudar a enfrentar essa
temvel situação. Sei que este também é o sentimento do nosso
companheiro Ministro José Serra.

Se o Pais quer crescer, deve fazê-lo também mental e cultu
ralmente, para que essas defo1IIlllções não se reproduzam e se

transfonne - como Goebbels fazia - em verdades.
Isso não é verdade. A nossa solidariedade aos companhei

ros do Norte e Nordeste é absoluta. (palmas.)
O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Concedo a palavra

a V. Ex· solicitando que a utilize rapidamente, a flD1 de que possa
mos continuar o processo de votação.

O SR. JOÃO LEÃO (pSDB - BA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, também fui citado e gostaria de dizer que
tudo o que afmnou o Lider José Aníbal é verdade. Desejo levar ao
conhecimento desta Casa o esforço de S. Ex· para conseguir recur
sos para o Municlpio de Salvador. Para acudir as pessoas que so
freram com as enchentes acontecidas na Bahia, o Ministro José
Serra liberou 11 milhões de reais.

Considero o assunto uma página virada.
O SR. PAULO CORDElRO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. PAULO CORDEIRO (BlocoIPTB - PRo Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar à bancada do
Paraná que, após as votações, teremos uma reunião no plenário nO
16 com o Ministro dos Transportes, que irá expor o plano de go
verno para a área.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero cumprimentar a Casa pelo recorde de
presença hoje em plenário, onde já se encontram 498 Srs. Deputa
dos.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Pediria aos Srs.
Deputados que não usassem mais a palavra para apresentação de
proposição, o que, por uma decisão liberal da Mesa, foi permitido
por algum tempo. Ainda temos duas votações, que são muito im
portantes.

Vou encerrar a votação. (pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - A Mesa vai pro

clamar o resultado da votação.
VOTARAM:

SlM-357
NÃO-136
ABSTENÇÃO - 5
TOTAL-498

Foi aprovada, em 2° turno, a proposta de Emenda à Consti
tuição n° 3-C/95, ressalvados os destaques.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida~ Bloco - PTB - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
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Fátima"Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará

Ana Júlia - PT- Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Bmsil- PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Eleione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbm - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
OlávioR~a - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Fmnco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

~urVirgílio Neto - PSDB - Sim
Atila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Paudemey Avelino - PPR - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurlpedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PP - Sim

Acre

Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Chicão Brlgido - PMDB - Não
Fmncisco Di6genes - PMDB - Não
João Maia - PSDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PSD - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquiades Neto - Bloco - PMD - Sim
Osvaldo Reis - PP - Não
Paulo Mourão - PPR - Não
Udson Bandiem - PMDB - Não

Maranhão

AlooricoF~o-PMDB-Sim

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- S/P - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
RobertoR~a-PMDB-Sim

Sarney F~o - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balbmann PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra- PSDB - Sim
Edson Queiroz- PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Não
JacksonPereira- PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
MarccloTe~e~-PMDB-Sim

Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andmde - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar- PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - ~~DB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPR - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogue~- Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Hemclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique-PMDB-Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim- Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferre~ - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
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Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

·Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abilio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clemt - PMDB - Não
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não
Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB.;.. Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Não
José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco- PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PP - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PSDB - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Sim
José Teles- PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT- Não

Amido Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT- Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco- PFL- Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB'- Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro hujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle- PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro -.PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad- PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
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José Rezende - Bloco - PTB - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira- PP- Sim
Maurlcio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - Pf - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - Pf- Não
Paulo Heslander - Bloco - PfB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant- Bloco - PfB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Sílas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT- Não
Tilden Santiago - PT- Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador- Bloco - PSB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser- PT- Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Rita Camata- PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PfB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PfB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não

João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - SIP - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Mareio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PfB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Sim
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir- PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Pf - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur- PPR - Sim
CarillsApolmmo-PMDB-Sim
CarillsNclson-PMDB-Sim
Celso Daniel- Pf - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - SIP - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PfB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - Pf - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - Pf - Não
José Coimbra - Bloco - PfB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - Pf - Não
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José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Nao
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho O1edid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - Pf - Não
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Panlo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza - Pf - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
VaOOo Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PfB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Augustinho Freitas - PP - Sim
Gilney Viana - PT- Não
Roberto Franca - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagnndes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Canralho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - Pf - Não
Osmo Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Abstenção
Maria V$000 - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Oremo Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PfB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - Pf - Não

Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac- PMDB- Sim
Sandro Mabel- PMDB - sitÍl
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Abstenção
DilsoS~riliro-PMDB-Sim

Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PfB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Sanlo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
O1iro da Princesa - Bloco - PfB - Sim
Dilceu S~rafiro - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Não
Hennes Parcianello - PMDB - Abstenção
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Ienseh. - Bloco - PfB - Sim
José Janene- PP- Sim
Luciano Fizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - PDT - Sim
Nedson Micheleti - PT- Não
Nelson Meurer- PP - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - Pf - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PfB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT- Não
Paulo Bauer- PPR - Sim
Paulo Bornhausen- Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Seraflm Venzon - PDT - Abstenção
Valdir Colatto - PMDB - Não
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Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Pf- Não
AWo~Srnock-PSDB-Sw

Adylson Motta - PPR - SW
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sw
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcisio Perondi - PMDB - Sw
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
E7fdio Pinheiro - PSDB - Não
Gennano Rigotto - PMDB - SW
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco- PFL- SW
Jarbas Lima - PPR - Não
José ForbJnati - Pf - Não
Jlllio Redecker- PPR - Sw
Luis Roberto Ponte - PMDB - SW
Luiz Mainardi - Pf - Não
Matheus Schmidt- PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan- PPR - SW
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - SW
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst- PPR - SW
Waldomiro Fioravante - PT- Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB-8w
Yeda Crusius - PSDB - Sw
O SR. JORGE ANDERS - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENrE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. JORGE ANDERS (pSDB - ES. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi partidário. Votei "sim", p0

rém sem o convencimento do mérito pessoal da matéria.
O SR. PRESIDENrE(Luis Eduardo) - A declaIação de

V. Ex· constará em ata.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Sobre a mesa o se

guinte requerimento:

''Requeremos, nos tennos regimentais, destaque
para votação em separado para suprimir a expressão '00

mediante autorização, concessão ou pennissão', cons
tante do inciso XI do art. 21 da PEC nO 3-C, de 1995."

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.
Assinam: Deputados Miro Teixeira, Líder do PDT; e Mil

ton Temer, Vice-Líder do PT.
O SR. INOC~CIOOLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENrE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. INOC~CIOOLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, este destaque para votação em
separado está totalmente prejudicado.

O art. 162 do Regimento Interno, no inciso IV, diz o se
guinte:

"Art.162 ..
- IV - não será pennitido destaque de expressão

cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modi
fique substancialmente."

Ora, Sr. Presidente, se retirannos as expressões "ou median
te autorização, concessão ou pennissão", ficará assim o tei1:to: "ex
plorar diretamente os serviços de telecomunicações".

Fica o mesmo monopólio da TelebIás. Esse DVS não pode
ser aceito, pois este Plenário decidiu, por 357 votos, que seria que
brado o monopólio da TelebIás. Portanto, este DVS está totalmen
te prejudicado.

O SR. PRESIDENrE (Luis Eduardo) - Com a palavra o
DepItado Milton Temer, para contraditar.

O SR. MILTON TEMER (Pf - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, peço ao DepItado Márcio Fortes que libere
o espaço, para que eu tenha uma linha de comunicação direta com
V.Ex·

Este é o problema de ser Líder de partido de esquerda. Le
vantamos neste Plenário uma questão de ordem sobre um DVS
proposto pelo Deputado Inocêncio Oliveira, na votação da emen
da do gás canalizado, invocando a mudança substancial que a reti
rada da expressão provocaria.

Muito obrigado, Deputado Márcio Fortes. V. Ex· não tem
prática como carregador de malas, há sempre quem carregue a sua
mala, então pode deixar que eu mesmo cuido disso.

Naquela ocasião, V. Ex·, Sr. Presidente, deliberou que, su
primida a expressão, não haveria mudança substancial. Quero lem
brar que, neste caso, a retirada da expressão mantém, como deseja
o Deputado Inocêncio Oliveira, o monopólio nas mãos da União.
Não sei o motivo por que S. Ex· agora é contra.

O SR. PRESIDENrE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre DepItado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, subscrevo as razões do Deputado Milton
Temer e acrescentando outras, a primeirfssima ênfase é com rela
ção ao monopólio da União, e não mais ao monopólio da Telebrás.
Portanto, essa não é matéria vencida. Apenas queremos sustentar que
a União exerça o monop6lio - poderá ser pela Telebrás, por algum
conjunto de empresas 00 por um sistema de parcerias. Então, não há
prejIdicialidade nesse aspecto. Mas há um incidente processual que
pode atingir um destaque para votação em separado que pretende reti
rar a expressão "e ootros aspectos institucionais".

Levanto, na minha contradita, outra questão: que a delibera
ção de V. Ex· valha para os dois destaques para votação em sepa
rado - qualquer que seja a decisão -, porque estaremos diante do
mesmo caso regimental Quando a proposta foi aprovada em pri
meiro tomo, a inclusão do dispositivo assegurava a não-recepção,
pura e swples, da lei de concessões pelo texto alterado da Consti
tuição. Estaremos fazendo uma mudança substancial, porque, na
prática, estará sendo dispensada a apresentação de novo projeto.
Além das razões para que seja acolhido nosso destaque - meu e do
DepItado Milton Temer -, solicito que, no caso de reconhecwen
to de prejIdicialidade, ela atinja os dois destaques.

O SR. PRESIDENrE (Luís Eduardo) - A Presidência vai
decidir a questão de ordem.

Embora considere que o Deputado Inocêncio Oliveira tem
certa razão, vou submeter os dois destaques à votação. Peço aos
Srs. Deputados que tomem seus assentos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENrE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex·, para que
fIXemos bem a atenção, a gentileza de dizer qual o texto do desta
que proposto.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O destaque deseja
suprimir a expressão "ou mediante autorização, permissão ou con
cessão", constante do inciso XI do 3rt. 21 da PEC nO 3-C, de 1995.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nosso Partido endossa integralmente as judi
ciosas considerações feitas pelo eminente Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acho que V. Ex·
tem certa razão. Não quero deixar dúvida sobre o processo.

O SR. GERSON PERES - E se retirannos a expressão?
Vamos restabelecer o texto. Então, estamos modificando, flexibili
zando, e não quebrando o monopólio da União, porque a União
fica com o poder da concessão e da permissão. Quem pode mais,
pode menos. Amanhã poderá também deixar de conceder ou reti
rar a concessão. Foram lúcidas, lógicas e bem expostas as posições
do PFL. Vamos acompanhar essa decisão. Votaremos, portanto,
"sim".

O SR. INOC"ftNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. INOC"ftNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mantenho minha decisão.
Acho que a matéria está prejudicada, mas respeito a decisão de V.
Ex· ao querer que o Plenário referende mais uma vez esta votação.

Sr. Presidente, vamos votar "sim" para manter o texto, por
que se essas expressões fossem retiradas, com a aprovação no Se
nado Federal esta PEC da Telebrás não mais existiria e
extinguiríamos todas as empresas de telecomunicações de nosso
País, o que seriauma grande aberração.

Portanto, no sentido do interesse maior do País e das teleco
municações do Brasil, o Partido da Frente Liberal e o Bloco
PFI.1PTB encaminham o voto "sim" para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero esclarecer
ao Plenário que confesso ter dúvidas quanto à questão. Estou deci
dindo pela votação justamente para que não se tenha dúvidas inter
namente. Estou decidindo por uma posição mais liberal, mas tenho
dúvidas.

De fato, acho que as ponderações do Deputado Inocêncio
Oliveira, ratificadas pelo Deputado Gerson Peres têm certa razão,
sim.

Portanto, a Mesa decidiu por uma posição mais liberal, pon
do em votação o destaque, para não ficar nenhuma dúvida.

A argumentação usada pelo Deputado Inocêncio Oliveira é
de fato, pertinente.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero respeitar a decisão de V. Ex· e a argu
mentação do Deputado Inocêncio Oliveira, mas acho que o fato de
servir de advertência a esta Casa. Quando levantamos, na votação
do gás canalizado, essa questão, que também mudava essencial
mente o caráter político da votação do primeiro turno, ninguém
considerou nossa questão de ordem como desrespeito ao Regimen
to. Objetivamente quero saudar V. Ex· pela dúvida que mantém e
pela fonna com que submete ao Plenário a decisão. A maioria que
mantenha a mesma votação que manteve no caso da essência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos à votação.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, é bom esclare
cer: quem quer manter como vota, quem quer retirar como vota.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Vou esclarecer.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR deseja manter o texto e por
essa razão pede a todos seus membros que votem "sim".

O SR. JOSÉ ANmAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOSÉ ANrnAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, considero a posição de V. Ex· definitiva ou
quase, mas queria insistir no assunto. Esse é realmente um modo
de obrigar o Plenário, mais uma vez, a deliberar a respeito de Uma
questão sobre a qual acabou de se manifestar. Não faz o menor
sentido que tenhamos de votar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado José
Amôal' após a votação das emendas iniciais, vamos estudar me
lhor o Regimento, que é exatamente malfeito no que diz respeito a
destaque de votação em separado. Mas ele existe e, conforme in
vocou o Deputado Milton Temer, essa decisão do gás consolida a
posição de se fazer a votação, embora considere que tanto em um
caso, como em outro, realmente modifique o espírito.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos à votação.
O SR. MILTON TEMER(PT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota "não".
sem retirar a expressão.

O SR. JOSÉ ANmAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" e pede aos Srs. Deputa
dos que venham ao plenário.

O SR. JOSÉ INOCtNCIO OLIVEIRA (BlocoIPLF 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFLIPTB encami
nham o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente alerto a bancada do PMDB, em primeiro
lugar, para o fato de que já votamos a aprovação da emenda. Se
aprovarmos neste momento, a meu· ver, esse destaque, estaremos
invalidando a votação anterior. Estamos dizendo "não" àquilo que
já dissemos "sim". O mais grave - e esse -é o alerta à bancada do
PMDB - é que o destaque proposto detennina que a exploração se
dê apenas diretamente pela União. E sabemos que a Administra
ção Pública é direta ou indireta. A indireta se faz por meio das
chamadas estatais. Então, alerto os Srs. Congressistas especial
mente a minha bancada, para o fato de que, se aprovarmos esse
destaque, não teremos mais a possibilidade de estatais explorando
as telecomunicações, que se dá também por concessão. A Admi
nistração Direta faz a chamada Administração Indireta.

Por esse motivo, Sr. Presidente o voto é "sim".
O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota ''não''.
O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL, PSD, PSC votam "sim".
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".
O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".
O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares a [un de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Quem deseja manter o texto, votará "sim". Quem deseja
modificá-lo, votará ''não''.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
acionar o botão preto no painel até que os luzes do posto se apa
guem.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presidente, peço
.. palavra pela ordem, para fazer uma retificação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra•.

O SR. HERMES PARCIANELLO (pMDB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, anteriormente votei "sim", de
acordo com a bancada do PMDB. Obedeço rigorosamente as deci
sões do meu partido. Votei "sim", mas no painel apareceu "absten
ção". Solicito a V. Ex' que considere meu voto "sim" ao
substitutivo do Deputado Geddel Vieira Lima. ,

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota ''não''.

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFl1PTB encaminha
o voto "sim".

O SR. JOSÉ AN1BAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presiden~, o PSDB vota "sim" e conclama os Deputa
dos que venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que não registraram seus votos queiram fazê-Io nos postos avul
sos.

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
dó orador.) - O PPR vota "sim", Sr. Presidente.

. O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - O PP vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. EDJNHO ARAÚJO (pMDB - SP. Sem revisão do
brador.) - O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) ~ O PPR vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisãO do orador.) - O Partido da Frente Liberal e o Bloco
PFlJPTB encaminham o voto "sim". Ao mesmo tempo apelamos
parti que os Srs. Deputados presentes nas dependências da Casa
acorram imediatamente ao plenário, pois estamos em pleno perío
do de votação nominal, pelo sistema eletrônico, de proposta de
emenda à COnstituição, que requer quorum qualificado.

Portanto, o Bloco PFL/PTB encaminha o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.) - Sr~ Presidente, o PP encaminha o voto "sim".
O SR. EDJNHO ARAÚJO (pMDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim" e solicita a presença
dos Srs. Deputados do Partido em plenário.

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Fazemos um apelo a todos os Srs. Deputados
presentes nas diferentes dependências da Casa, nas Lideranças,

nos gabinetes, para que acorram imediatamente ao plenário. Esta
mos em pleno período de votação nominal pelo sistema eletrônico
de proposta de emenda à Constituição, que requer quórum qualifi
cado.

Sr. Presidente, referendamos que o Partido da Frente Libe
ral e o Bloco PFLlPTB encaminham o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PFL vota "sim"
e pede a todos os Srs. Deputados que compareçam ao plenário. A
Mesa também reitera o pedido para que compareçam ao plenário a
[un de acelerar o processo de votação•

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do-orador.) - Sr. Presidente, peço, em nome do PPR, que todos os
seus Parlamentares venham imediatamente ao plenário para vota
rem "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JURANDYR PAIXÃo (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito a presença dos Deputados do
PMDB em plenário, para votarem "sim".

O SR. WAGNERSALUSTIANO (pPR-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. ROGÉRIO ARAÚJO (psDB - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".

O SR. ELIAS ABRAHÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ELIAS ABRAHÃo (pMDB - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero retificar meu voto. Votei "não",
mas, na verdade, o voto da bancada é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será consignado
em ata.

O SR. JERÔNIMO REIS (BlocoIPMN - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito que conste em ata que, na vo
tação anterior, votei ''não'' e, no painel, apareceu "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Con3tará em ata.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so

licita a comparecimento de todos os Srs. Deputados ao plenário, a
fIm de encerrar o processo de votação.

O SR. ROMEL ANízlO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem VEx' a pa
lavra.

O SR. ROMEL ANízIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para
lamentar o falecimento do jornalista e radialista Joanilson Sotemo
de Morais, na cidade de Ruiutaba, onde atuou na radiofonia duran
te mais de trinta anos, prestando relevante serviços.

Deixa nosso companheiro Joanilson Sotemo de Morais uma
lacuna impreenchível.

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem VEx' a pa
lavra.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (pDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, encaminhei à Mesa requerimento de in
formações para o Ministro da Previdência Social. Decorrido o pra
zo regimental e constitucional de um mês, SExO não respondeu à
questão.

Hoje, decorrido três meses, SExO mandou-me uma infonna
ção falsa, ou baseada em falsa interpretação.

Inquiri do Ministro o nome de todos os funcionários da Da
taprev desde 1990, até hoje. SExO mandou somente os nomes dos
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funcionários admitidos a partir de 1990. Como já S.Ex· mandou
somente os nomes dos funcionários admitidos a partir de 1990.
Como já requeri à Mesa o enquadramento do Ministro por crime
de responsabilidade, por não ter cumprido o prazo regimental,
gostaria de saber de V.Ex· quais as providências que a Mesa da
Câmara vai tomar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou examinar
toda a questão. Deputada Cidinha Campos, e responderei a V.Ex·

A SRA. CIDlNHA CAMPOS - Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Fique certa, V.Ex·

de que a Constituição será cumprida.
A SRA. CIDlNHA CAMPOS - Muito obrigada.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-

vra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, quero louvar a generosidade de V.Ex·, mas
gostaria de lembrar que a ausência em votação de tema tão impor
tante merece uma reprimenda e não um auxílio. A mesa está gene
rosa demais na espera da votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradeço a V.Ex·
sua avaliação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar a vo
tação. (pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro

clamar o resultado da votação.
VOTARAM:

SIM-354
NÃO-125
ABSTENÇÃO - 7
TOTAL-4S6

É aprovado o destaque.Fica mantida a expressão do texto da
Proposta de à Constituição n"3-C/95.

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moisés Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione BarlJalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não

Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante- PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Sim
Ubaldo Corrêa- PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da CarlJrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Paudemey Avelino.,... PPR - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Abstenção
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Euripedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
Ildemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PP - Sim

Acre

Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Não
Francisco Diógenes - PMDB - Não
João Maia-PP-Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - PPR - Sim
Zila Bezerra- PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquiades Neto - PPR - Sim
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Mourão - PPR - Não
Udson Bandeira - PMDB - Não

Maranhão

AlbéricoF~o-PMDB-Sim

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar - S/P - Sim
Márcia Marinho - Bloco - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
RobertoRocha-PMDB-Sim
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Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

AllibMGomes-PMDB-Sim
Antônio Balbmann PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra- PSDB - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinh~oLandim-PMDB-Sim

Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPR - Sim
B. Sá - PP - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique-PMDB-Sim
Jl1lio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia- PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir - PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT _. Não

Pernambuco

Antônio GerMdo - Bloco - PFL - Sim

Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
SMatiel Carvalho - PP - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco PFL - Sim
Vicente André Gomes - PDT - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci emiha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PP - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPR - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Abstenção
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Cláudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Abstenção
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim



12330 Quarta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1995

José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude- Bloco- PrB- Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luis Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro ~Bloco - PFL - Sim
Man:os Medrado - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro Irujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Jl1nior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz- Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PrB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - Pr - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad- PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jaime Martins - BloCo - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella- Pr - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PP - Sim
Mauncio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - Pf - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT- Não
Paulo Heslander - Blobo PrB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém- PFL - Sim
Roberto Brant- Bloco - PrB - Sim

Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT- Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador- Bloco - PSB - Não
Feu Rosa- PSDB - Sim
João Coser- PT- Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Rita Camata - PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Tim6teo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - Pr - Não
Cidinha Campos - PDT- Não
Conceição Tavares - Pr - Não
Edson Ezequiel- PDT- Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Selpa - PDT - Sim
Jair Ba1sonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT- Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Mareio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT- Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco.- PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Panlo Feij6 - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PfB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
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Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur- PPR - Sim
CarillsA~linário-PMDB-Sim

CarillsNclson-PMDB-Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - S/P - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delflm Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
EdinhoAr~p-PMDB-Sim

Eduardo Jorge - PT - Não
Fernando Zup~ - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genomo - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT- Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Thma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza - PT - Não

Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Augustinho Freitas - PP - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Abstenção
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul. . .
Andre Puccinelli - PMDB - Abstenção
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Chico da Princesa - PDT - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Não
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Flávio Aros - PSDB - Não
Hennes Parcianello - pMbB- Sim
Homero Oguido- PMDB - Sim
José Janene- PP- Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hau1y - PP - Sim
Maurlcio Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann- PDT - Sim
Nedson Micheleti - PT- Não
Nelson Meurer- PP - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bemanlo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gom.yde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger- PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan- PDT- Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer- PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafnn Venzon - PDT - Abstenção
Valdir Colatto - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Pr - Não
Adroaldo Streck- PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT- Não
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Enio Bacei - PDT - Não
Esther Grossi - PT- Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não
Gennano Rigotto - PMDB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Não
José Forb.mati - Pr - Não
Júlio Redecker- PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Pr - Não
Matheus Schmidt- PDT- Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan- PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT- Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim

Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst- PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT- Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque para vo

tação em separado:

"Sr. Presidente, requeremos nos tennos do art.
161, inciso I, do Regimento Interno, da Câmara dos De-,
putados, destaque para votação em separado da expres
são "e outros aspectos institucionais" constante da
redação proposta para o inciso XI do art. 21 da Consti
tuição Federal pela PEC nO 3-e, de 1995.

Assinam Michel Temer Líder do PMDB; José Aníbal, Líder
do PSDB; Inocêncio Oliveira; Líder do Bloco Parlamentar; e Ged
deI Vieira Lima, Vice-Líder do PMDB.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a pala-
vra para discutir. '

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque não tem
discussão.

O SR. sÉRGIO MIRANDA - Então, quero encaminhar; Sr.'
Presidente.

O SR. SÉRGIO MJRANDA (PCdoB-MG. Sem revisão'
do orador.) - Sr. Presidente, esta não é uma questão meramente
redacional; ela tem profundas implicações no que diz respeito à
futura lei que tanto foi debatida hoje à tarde nesta Casa;

Qual é o problema que existe? O Governo e setores que
representam o mDT, como diz hoje a Folha de S. Paulo, estão te- '
merosos de que uma interpretação jurídica deste "e outros aspectOs
institucionais" possa contemplar também um regime de outorga.

Sr. Presidente, o que se pretende é que a futuralei trate ape
nas e simplesmente da organização dos serviços e da criação· de"
um órgão regulador. I

Chamo a atenção do Deputado Inocêncio Oliveira - que, na
reunião com o PFL, expressou a preocupação de que as futunls'
concessões deveriam contemplar não s6 as cidades grandes com.o
também as pequenas para o fato de que, se isso for aprovado, nãd"
será discutida na lei a questão das concessões; será tratada única e
especificamente na lei de concessões,onde o assunto telecomuni1 \
cações foi introduzido através de medida provisória.. ' "

Sr. Presidente, procura-se argumentar que essa expressão é
inócua. Não é, pois, se fosse, o Governo não estaria preocupado'
em retirar a expressão" e outros aspectos institucionais". ISso vái
determinar o conteúdo da lei que vamos discutir. O Congresso se
aprovar este DVS. estará se autocastrando, estará impondo uma lei
que vai tratar apenas da organização dos serviços e do 6rgão regu~

lador. Chamo a atenção dos Deputados para dizer que não é uma
questão de redação, de técnicã legislativa; é uma questão política~

vai detenninar o alcance que queremos dar à futura lei e vai impe
dir - e é esta a preocupação do Ministro Sérgio Motta, a preocupa
ção do mDT - questão jurídicas que possam não pennitir que o
Governo faça, imediatamente as concessões.

Esta é a minha opinião. Portanto, o PCdoB vota "não"~
DVS e "sim" ao texto. ,- -

O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES FERREIRA-
Sr. Presidente peço a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa. a pa:
lavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (pMDB-SP. Sem
Revisão do Orador) - Sr. Presidente, o PMDB entende que o es
sencial nesta matéria é o conteúdo da lei reclamada pelo Substitu~



lavra

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (pMDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, durante
todo o processo de elaboração desse substitutivo, tenho dito que o
nosso objetivo central é aprovar a quebra do mon0p6lio, porque,
desta forma, o Brasil estará inserido no consenso das nações mais
desenvolvidas. Evidentemente, hoje vejo que o consenso e a tran
qüilidade passam pela retirada desse destaque de votação em sepa
rado.

Portanto, do ponto de vista deste Relator, a minha posição
continua sendo a mesma. Ela é indiferente. Por ela ser indiferente,
concordo com a retirada do destaque de votação em separado,
aO,contrário do PT, que é patrulhado e pautado pela imprensa.
Nada Absolutamente nada de anormal houve na nossa proposta.
Muito pelo contrário, seria uma evolução do Relator que se curva
à posição dos partidos que compõem a base de sustentação do Go
verno. (palmas.)

O SR. JOSÉ ANÍBAL -Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa-

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na linha do que argumentou o Relator, e até
tendo em conta apelos feitos aqui, inclusive pelo próprio PT, Atra
vés do Deputado Milton Temer, e também pelo Deputado Sérgio
Miranda do PCdoB e no entendimento do Deputado Aloysio Nu
nes Ferreira, que muito bem disse aqui que essa expressão não
acrescenta nem tira nada propomos a retirada desse destaque. (pal
mas.)

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, às vezes me
apavoro, pois vejo aqui pessoas lúcidas e preparadas se empolga
rem pelo nada. Querem deixar na Constituição brasileira - per
doem-me a expressão - uma excrescência redacional que nada
significa. Isso até nos envergonha. Os tribunais irão ler esse dispo
sitivo e sentirão vergonha de nós.

O que significa "e outros aspectos institucionais?"
Se o Relator ou o ilustre Líder do PCdoB explicarem o que

significa essa expressão, mudarei minha opinião. Até hoje, não en
tendi o que essa expressão significa no texto constitucional.

Por isso, peço aos nobres Deputados que reflitam. A histó
ria vai nos julgar. Precisamos não levar nossa a Constituição para
o folclore. Essa é uma expressão folclórica, subjetiva e sem ne
nhum significado.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
a V.Ex·

O SR. NELSON MARCHEZAN (PPR - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, faço ui:n apelo aos nobres Líderes que
assinaram esse destaque no sentido de que o retirem e respeitem o
entendimento feito na Comissão.

Debatemos esse assunto amplamente na Comissão, inclusi
ve outras alternativas. Esse texto foi oferecido à Comissão pelos
ilustres Líderes dos partidos majoritários.

Desejo contraditar a argumentação aqui feita de que esse
texto pode não ser o mais perfeito. Talvez não o seja, Sr. Presiden-

vra.
O SR. GERSON PERES (pPR-PA. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, quero expor uma opinião que defendi nas
Comissões para esclarecer os nossos colegas sobre este destaque.

Uma Constituição é composta de nonnas que delimitam ou
tras normas. Por isso, elas têm de ser bem claras e compreensíveis.
A expressão e "outros aspectos institucionais" é altamente subjeti
va. Não sabemos o que significa. Vamos deixar a lei para os tribu
nais. Por que vamos deixar? Trata-se de uma Constituição. As
nonnas constitucionais são delimitadoras das demais nonnas jun
dicas. E isso não delimita nada. Pelo contrário. complica, gerando
outras interpretações. Assim, a constituição de um país não deve
conter uma expressão subjetiva, que, inclusive, não cumpre o con
ceito da própria regra constitucional.

Estas são as razões de ordem técnica.
Gostaria que os colegas votassem ''não''. Em nome do meu

Partido, falará o Líder, para orientar a bancada. O meu voto, cons
dente, é não.

O SR. NILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .
. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa-

lavra.
, O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, acho que este é um momento de reflexão.
No primeiro e no segundo turno, invocada pela maioria nesta
Casa, se aprovou, na argumentação fundamental da quebra do mo
Q0p6lio, o estabelecimento de concorrência e o compromisso de
q.,e na legislação complementar as vontades seriam afrrmadas.

Passamos aqui amplo penodos sendo convencidos pelo Lí
der do Governo, pelo Líder do PSDB, pelo Líder do PMDB, de
que "O Congresso vai regulamentar todos os detalhes desta ques
tão". Vem agora o Deputado Aloysio Nunes ferreira e diz: ''Isso
não acrescenta nada". Se não acrescenta nada, por que a preocupa
ção de retirar? Por que a não preocupação de proteger esta Casa
contra acusações relativas exatamente à retirada desta expressão?

. Então, sugerimos, com toda cortesia, com toda possibilida
de de acordo, que se mantenha o texto como foi aprovado no pri
meiro turno e continuemos o embate da lei complementar em
todos os seus aspectos.

É a posição do Partido dos Trabalhadores, que vota ''não''.
O SR. JOSÉ NATAL - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. JOSÉ ANmAL (psDB - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, vou abrir mão de falar neste momento para
que fale o Relator, Deputado Geddel Vieira Lima.
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tivo Geddel Vieira Lima, 00 seja, a norma constitucional dispõe O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, peço a
que a lei que virá deverá regular a organização dos serviços e criar palavra pela pordem.
um órgão regulador do sistema. Isso é essencial. A expressão e O SR. PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa-
"outros aspectos institucionais" nada acrescenta ao conteúdo nor- lavra
mativo da emenda.

Ela é vazia em tennos normativos. Ela é, portanto, uma ex
pressão inútiL

Nesse sentido, Sr. Presidente, lembro à Casa que, com essa
expressão ou sem ela, compete sempre. privativamente à União
nos termos do art. 22, inciso N, legislar sobre telecomunicações e
radiodifusão.

O PMDB, nesta matéria, votará pela supressão dessa ex
pressão; portanto, não.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa. pala-
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te, mas foi o texto apresentado. Por outro lado, sua retirada restrin
ge os poderes desta Casa e dá poderes muito amplos ao Poder
Executivo. Sua retirada se impõe porque, ainda que não fique aqui
a mefuor legislação, ficará o poder desta Casa de regular uma ma
téria.

Sr. Presidente, este pensamento que defendemos na Comis
são acabou por ser emposado nas outras quatro PEC; ou seja, esta
mos votando a flexibilização de todas as matérias da área
econômica e legislaremos como convier, como for correto em re
lação a estas matérias, depois, em cada projeto de lei, em cada se
tor. Desta fonna, o que se defende, neste momento, é uma lei que
flXe uma política para esse importante, sério e grave problema das
telecomunicações. Manter esse destaque é restringir, é circunscre
ver a organização dos serviços e a criação de um órgão regulador à
matéria a ser legislada posteriormente. E esse não foi e não é o en
tendimento da Câmara. Por isso, peço aos ilustres Líderes que
subscreveram esse requerimento de destaque que o retirem, para
conservarem o entendimento e a amplitude do texto que devere
mos examinar depois.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, dirijo-me a V. Ex·, com respeito) ao cargo
que ocupa, para me referir aos encaminhamentos de destaques.
Com todo o respeito à Presidência da Câmara, as decisões de V.
Ex· em relação às duas intervenções de discordfulcia quanto ao
processo me parecem uma exorbitância. Não poderia deixar de fa
zer essa observação pelo fato de V. Ex· estar, inclusive, presidindo
as votações de maneira correta.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pelo fato de estar
presidindo, Deputado José Genoíno, fiz uma votação contra a mi
nha consciência, porque entendo, que a votação passada estava
prejudicada. No sentido de garantir uma votação legítima, fiz a vo
tação buscando uma posição muito liberal da Mesa, que poderia
tranqüilamente ter indeferido o destaque, que mudava completa
mente o sentido do texto.

Portanto, V. Ex· pode ficar tranqüilo, porque a Presidência
será completamente isenta na condução dos trabalhos. (palmas.)

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco'PSB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encaminha a voto
"sim", mas mostra preocupação com o açodamento da refonna.

Como os Líderes se reúnem no dia anterior e decidem enca
minhar uma proposta? Aí chega o Relator e diz: ''Não é nada dis
so", há outro encaminhamento defendendo de que absolutamente
nada sendo encaminhado.

Então, isso reforça nossa posição de que as refonnas estão
sendo feitas de maneira açodada e nossa posição de que, na venla
de, existe um mando, mas que nada tem sido discutido com pro
fundidade.

Não podemos admitir que Lideranças, no dias anterior, reú
nam-se para encaminhar uma proposta, depois, o Relator diz que
não é essa proposta, e que a discussão chegue, neste momento,
sem essa unidade que esperávamos que no mínimo existisse.

O PSD encaminha "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai encer

rar esta discussão.
Os S1'8. Líderes terão a palavra para encaminhar a votação

ou, se todos os Srs. Líderes que assinaram o requerimento acha-
rem por bem retirar, gue o façam agora. .

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Eu discordo, Sr. Presidente, daqueles que di
zem que a retirada dessa expressão poderá enfraquecer este Poder.

Essa expressão não tem nenhum valor, é inócua.
Discordo de quem encaminhou a matéria dizendo que, se

n6s retirannos essa expressão, o Poder Executivo ficará com auto
rização de permitir às empresas privadas que explorem o setor.
Nada disso vai acontecer, porque quem encaminhou esse destaque
esqueceu de ler todo o texto todo: "explorar diretamente ou me
diante autorização, concessão ou permissão, os serviços de teleco
municações, nos termos da lei". Esqueceram-se de falar nisto. A
lei é que vai defmir esses termos, Sr. Presidente.

Portanto, já que o ilustre Relator Geddel Vieira Lima e o
Líder do PSDB, José Aníbal, do PMDB, Michel Temer, e o Líder
do Bloco PFL-PTB cumprem acordos acertados e inclusive para
que na votação de amanhã possamos ter grande vit6ria baseada ne
les, o Líder do Bloco PFL-PTB conconla com a retirada do desta
que para votação em separado, mas para cumprir acordo.

Esse dispositivo é inócuo.
O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do

omdor.) - Sr. Presidente, os colegas de Parlamento a esta altura
verificam que, na qualidade de Líder da bancada do PMDB, tenho
um problema pela frente, exata e p:ecisamente porque o Relator
Geddel Vieira Lima fez todo seu trabafuo ao longo do tempo sob
grande pressão de Deputados e da imprensa, o que é naturalíssimo
numa democracia. S. Ex· fez um trabafuo esplêndido, porque foi
capaz de consultar todas as correntes de opinião desta Casa para o
formular. Agora, quando resolveu patrocinar um destaque para vo
tação em separado de uma expressão, não agiu de outra maneira.
Devo testemunhar que consultou as principais Lideranças desta
Casa.

Eu e os Deputados José Amôal e Inocêncio Oliveira nos
sentimos co-responsáveis por essa posição do Deputado Geddel
Vieira Lima. Para mim, até por vício profIssional, teria grande ten
dência para retirar a já citada expressão, porque o etc., que exata
mente representa o dispositivo constitucional e outros, é de má
técnica legislativa.

E a rigor, por vício profISsional, repito, preferiria retirar tal
como alude o Deputado Aloysio Nunes Ferreira, mas deixo de
lado meu critério profissional nesta Casa que é extraordinariamen
te política e onde os acordos políticos há de ser preservados.

Por isso, Sr. Presidente, o acordo feito em primeiro turno,
entre o argumento jutídico e o político aqui invocados, e que sen
sibilizou os Líderes e o Relator, foi em cima desta redação.

Portanto, pelo PMDB, também concordo com a retirada do
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Se os três signatá
rios do requerimento retiram o destaque, este fica retirado.

Há mais um destaque sobre a mesa de autoria do Deputado
Valdemar Costa Neto. Entretanto, indeferi o mesmo, posto que
não chegou no momento pr6prio. Inclusive, o Deputado Milton
Temer levantou a questão, e eu solicitei à Mesa os destaques, mas
este ainda não havia sido entregue. Conseqüentemente, indefirO o
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pedido de destaque do DeIKItado Valdemar Costa Neto.
O SR. PRESIDENTE (Luís EduanJo) - Há sobre a mesa a

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA
Á CONSTIIUIÇÃO N" 3-C, DE 1995

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos tennos do art. 60, § 3° da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional.

Altera o inciso XI e a alinea a do inciso xn do
art. 21 da Constituição Federal

Art. 1° O inciso XI e a alínea a do inciso :xn do art. 21 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

XI - explorar, diretamente ou mediante autoriza
ção, concessão ou permissão, os selViços de teleconmni.
caçOOs, nos tennos da lei, que disporá sobre a
organização dos selViços, a criação de um órgão regula
dor e outros aspectos institucionais;

xn- explorar, diretamente ou mediante autoriza
ção, concessão ou pennissão:

a) os selViços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens;

Art. 2° É vedada a adoção de Medida Provisória para regu
lamentar o disposto no inciso XI do art. 21 com a redação dada
por esta emenda constitucional.

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Geddel Vieira
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Luís EduanJo) - Tendo sido feita a
redação do vencido emprimeiro turno, conforme dispõe o inciso I,
do § 2°, do art. 195 do Regimento Interno, esta Presidência declara
dispensada a votação de redação fmal, pois não houve modifica
ção. A matéria está aprovada 110 segundo turno e vai ao Senado
Federal.

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim,
10 vice-Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís EduanJo) - Concedo a palavra
ao Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, vou recorrer às notas taquigráficas, ao encer
ramento desta sessão, para guan:lar o conjInto de debates que aqui
se tIavou em tomo da expressão "e outros aspectos institucionais"
e especialmente a maneira como estamos refonnando a Constitui
ção. Diga-se de passagem, nós, da Oposição, queremos um debate
aprofundado, conseqüente, mas ouvi, neste momento de desconsti
tucionaliz.ação, que se está constitucionalizando o inócuo.

Sr. Presidente, não me manifestei contra ou a favor da reti
rada do destaque porque queria que a Taquigrafm registrasse a pa
lavra dos Líderes dos partidos de apoiam o Governo. A Oposição
não conseguiu, em momento algum desses debates parlamentares,
dizer palavras tão duras quanto as que foram ditas contra o texto
de um Relator. Ouvi o Líder do PFL dizer que a expressão que
está neste momento sendo constitucionalizada é in6cua! Como
inócua, se veio no parecer do Relator depois de dias e dias de de
bates numa Comissão Especial? Como inócua, se aprovada em
primeiro turno.

Sr. Presidente, isso revela a qualidade dos debates que estão

sendo travados nesta refonna econômica produzida peio Governo
e a que ponto está chegando a Câmara dos Deputados, aceitando
pura e simplesmente essa queda de braço de ganhar ou perder sem
o aprofundamento das discussões.

Sr. Presidente, não estamos honrando o mandato e o Brasil.
Nós, da Oposição, temos nossa consciência tranqüila. Estamos re
gistrando a cada instante nosso protesto contra a maneira ataba
lhoada como estão sendo conduzidas as discussões sobre as
reformas econômicas.

O SR. mCIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo P,.-im) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. mCIAS RIBEIRO (pMI - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, só para justifica stive ausente da vota-
ção do primeiro DVS, pois tive um problema em meu apartamen
to. Gostaria que V. Ex' detenninasse a justificação da minha falta
e registrasse o meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Será constado
em ata.

O SR. JOSÉ BORBA (Bloco'PfB - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, queria registrar o meu voto "sim".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (BlocoIPSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto
"não" ao DVS.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

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

O SR. PAULO DELGADO (Pf - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de obter da Mesa infonnações
sobre o estágio atual de tramitação de proposta que fiz de alteração
no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Se V. Ex" puder
me fomecer essa informação no momento, ficarei satisfeito; caso
contrário, aguardarei informações da Mesa sobre a tramitação des
se projeto. Esgotado o prazo para apresentação de emendas, a pro
posição não recebeu emendas,mas no momento, não sei em que
estágio de tramitação se encontra.

O SR.PRESIDENTE (Ronaldo Pel'im) - Gostaria da com
preensão do ilustre Deputado e preferia informá-lo oportunamente
com toda a riqueza de detalhes sobre o estágio em que se encontra
essa proposição.

O SR. PAULO DELGADO - Agradeço V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)-

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen
tar poderão fazê-Io.

APRESEN1EM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
ARMANDO ABÍLIO - Indicação ao Poder Executivo, por

intennédio do Ministério da Fazenda, do exame da oportunidade e
conveniência de liberação de recursos da Caixa Econômica Fede
ral destinados à constmção de casas populares na cidade de Espe
rança, Estado da Paraíba.

Indicação ao poder Executivo, por intérmedio do Ministério
da Fazenda, do exame da oportunidade e conveniência de libera
ção de recursos da Caixa Econômica Federal destinadas à constru
ção de casas populares em Solânia, Estada da Paratôa.

TIIEODORICO FERRAço - Requerimento de convoca
ção do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para prestar esclareci
mentos ao Plenário da Casa sobre as altas taxas de juros
atualmente impostos pelo Governo.

JOSÉ ROCHA E OUTROS - Proposta de emenda à Cons-
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tituição que altera dispositivo da Carta Magna, pennitindo a reda
ção para cargos executivos unificando a data de realização de elei
ções. nas esferas, estadual e municipal e transferindo para 3 de
janeiro a data de posse dos eleitos.

CARLOS CARDINAL E OUTROS - Regimento ao presi
dente da Câmara dos Deputados de criação de Comissão Parla
mentar de Inquérito com a frnalidade de investigar o desperdício
de alimentos.

ÀLVARO GAUDÊNCIO NETO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao art. 70 da
Lei Maior.

JOSÉ FRITSCH - Projeto de lei que dispõe sobre os con
domínios rurais.

Requerimento de informações ao Ministério de Minas e
Energia sobre o assentamento dos atingidos pela barragem de Itá.

sÉRGIO CARNEIRO - Requerimento de informações ao
Ministério da Aeronáutica sobre esru..1cs e projetos ao poder Exe
cutivo, por intennédio do Ministério da Aeronáutica, de ampliação
do Aeroporto de Feira de Santana, Estado da Bahia.

GERVÁSIO OLIVEIRA E OUTROS - Proposta de emen
da à Constituição que modifica o § 40 do art. 225, incluindo, o
Cerrado na relação dos biomas considerados patrimônio nacional.

INACIO ARUDA - Projeto de lei que cria o Fundo Nacio
nal de Apoio à Pesca Artesanal, altera o art. 27 da Lei nO 2.004, de
3 de ootubro de 1953, mOdifica pela Lei n° 3.257, de 2 de setem
bro de 1957, e dá ootÍ'as providências.

Requerimento de informações ao Ministério de Minas e
Energia sobre os estoques de combustível durante a greve dos pe
troleiros.

GONZAGA PAlRIOTA - Projeto de lei que dispõe sobre
o exercício da proftssão de Ortopetista.

PAULO PAIM - - . jeto de lei que estende aos ferroviários
da Rede Ferroviária Federal S.A. e da Companhia de Trens Urba
nos os benefícios de que trata a Lei nO 8.186, de 21 de maio de
1991, que dispõe sobre a complementação de aposentadoria de
ferroviários.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
convocação de sessão solene, no dia 11 de dezembro de 1995, em
homena~emaos aposentados.

AIRTON DIPP - Projeto de lei que dispõe sobre a dedutibi
lidade de despesas com instmção em relação à base de cálculo do
IRPF.

Indicação ao poder Executivo poc intennédio do Ministério
dos transportes, de realização de estudo de avaliação da implanta
ção do eixo rodoviário São Paulo - Buenos Aires

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Projeto de lei que altera
o art. 38 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
a organização da Seguridade, institui Plano de Custeio e dá outras
providências.

CARLOS SANTANA - Requerimento de informações ao
Ministério dos Transportes sobre o Re1at6rio Reservado, elabora
do no fmal do Govemo Itamar Franco, acerca de conupção nas
Estatais.

ÁTILA LINS - Requerimento de informações ao Ministé
rio da Fazenda sobre as causas da queda dos valores do Fundo de
Participaçií,o dos Municípios - FPM.

OLÁVIO ROCHA E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituiçã9 que dá nova redação ao art. 184.

JOSE CARLOS LACERDA - Indicação ao Poder Executi
vo, poc intennédio do Ministério da Aeronáutica, do exame da
oportunidade e conveniência de serem detenninadas rotas para he
licópteros nas áreas urbanas.

ALEXANDRE CARDOSO - Requerimento de informaçõ-

es ao Ministério da Fazenda sobre as margens brutas de comercia
lização da revenda e da distribuição de combustíveis antomotivos.

Requerimento de informações ao Ministério de Minas e
Energia sobre as margens brutas de comercialização da revenda e
da distribuição de combu;;tíveis automotivos.

AGNALDO TIM01EO - Requerimento de infonnaçães ao
Ministério da Saúde sobre o montante do dispêndio anual do ór
gão.

WILSON ClGNACID - Requerimento de informações ao
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre o número de
aposentadorias em 1995.

ANTÔNIO JORGE - Projeto de resolução que reserva cin
co minutos da Ordem do Dia para o apoiamento das emendas à
Constituição apresentadas.

ALBÉRICO CORDEIRO - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de instituição de comissão externa para o
acompanhamento do plebiscito a ser realizado no próximo dia 15
de junho nos Distritos de Novo Gama e Valparaízo, Município de
Luziânia, Estado de Goiás, através de sistema eleitoral informati
zado.

CORAUCI SOBRINHO - Projeto de lei que acrescenta in
ciso ao 3rt. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.

Projeto de lei que estabelece incentivo ftscal às empresas
que possuam empregados com mais de 40 anos de idade e dá pro
vidências correlatas.

PADRE ROQUE - Requerimento ao Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados de informações sobre as empresas presta-o
doras de serviço que atuam na Casa.

SÉRGIO AROUCA - Projeto de lei que dispõe sobre a mu
dança do nome do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para
Aeroporto Internacional Maestro Antônio Carlos Jobim.

Projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa de .
apoio e assistência médico-social domiciliar a pacientes crônicos
atendidos pelo Sistema Único de Saúde e dá ootras providências,

Projeto de lei que dispõe sobre o pagamento de dívidas de
entidades sindicais resultantes de processos judiciais e dá outras
providências.

Indicação ao Poder Executivo, por intennédio do Ministério
da Saúde, de convocação, para 1996, da X Conferência Nacional
de Saúde.

VALDIR COLATIO - Projeto de lei que dispõe sobre 'a
criação do Sistema de Seguro Rural e dá outras providências. c

HENRIQUE EPUARDO AI,-VES - Projeto de lei que cria
o PROGENIE - Programa Empresa- Trabalhador.

JARBAS LIMA - Projeto de lei que institui programa de .
leitura de jornais e revistas na rede públicà de estabelecimentos de
ensino fundamental e médico.

PRISCO VIANA - Projeto de lei que dispõe sobre o resga~

te em dinheiro do empréstimo compulsório instituído pelo ~-"
to-Lei n° 2.288, de 23 de julho de 1986, institui poopança
vinculada à aquisição de produtos, bens e serviços e determina ou
tras providências.

CIDJNHA CAMPÓS - Requerimento de infonnações ao
Ministério da Fazenda sobre contratos com empresas de vigilân-
cia.

Requerimento de infonnaçães ao Ministério das Comunica
ções sobre contratos com empresas de vigilância.

Requerimento de infonnaçães ao Ministério da Justiça so
bre contratos com empresas de vigilância.

Requerimento de informações ao Ministério de Minas e
Energia sobre contratos com empresas de vigilância.

Requerimento de informações ao Ministério da Educação e ,
do Desporto sobre contratos com empresas de vigilância.
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Requerimento de informações ao Ministério da Saúde sobre
contratos com empresas de vigilância

Requerimento de informações ao Ministério da Previdência
e Assistência Social sobre contratos com empresas de vigilância

Requerimento de informações ao Ministério dos Transpor
tes sobre contratos com empresas de vigilância.

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento ao Presiden
te da Cfunara dos Deputados de desarquivamento da Proposta de
Emenda à Constituição n° 117-A, de 1992

CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Educação e do Desporto sobre contratação da empresa
de engenharia Promon.

Requerimento de informações ao Ministério de Minas e
energia sobre despesas pata construção da hidrelétrica Serra da
Mesa.

Requerimento de informações ao Ministério da Educação e
do Desporto sobre funcionários do órgão no Rio de Janeiro e no
Maranhão.

Requerimento de infonnações ao Ministério da Fazenda so
bre despesas com o Fundo de Garantia do Tempo de SelViço 
FGfS.

Requerimento de infonnaçêíes ao Ministério das Comunica
ções sobre contratos celebrados com estatais visando à t.ranBmis
são de sinais de TV a cabo.

Requerimento de infonnaçêíes ao Ministério da Justiça so
bre a Comissão Especial de Investigação, extinta através do De~

ereto nO 1376, de 10 de janeiro de 1995.
Requerimento de infonnaçêíes à Secretaria-Geral da Presi

d&cia da República sobre o acelVo da Comissão Especial de In
vestigação, criada atJ,'avés do Decreto nO 1.001, de 1993.

Requerimento de infonnações ao Ministério da Fazenda so
bre a compra da Kolynos pela Colgate.

GILNEY VIANA E OUlROS - Requerimento ao Presdi
dente· da Cfunara dos Deputados de criação de Comissão Parla
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar as condições de
segurança e as causas dos acidentes no trânsito das cidades e r0do
vias do Brasil.

EDSON QUEIROZ E oumos - Proposta de emenda à
Constituição que dá nova redação ao art. 62 da Carta Magna, que
dispõe sobre as medidas provisórias e institui o regime de urgência
especial para tramitação de matérias consideradas de excepcional
urg~nciae relevância.

OSORIO ADRIANO - Requerimento de infonnaçêíes ao
Ministério das Relações Exteriores sobre prerrogativas de Embai
xador e da situação da Embaixada brasileira em Portugal.

FRANCISCO sn..VAE OUlROS - Projeto de resolução
que institui Comissão Parlamentar de Inquerito destinada a apurar
e investigar as irregularidades no t.ranBporte de GLP - Gás Lique
feito de Petróleo.

FRANCISCO sn..VA - Requerimento de infromações ao
Ministério da Fazenda sobre providências tomadas pela Receita
Federal contra as distrihIidoras de Gás Liquefeito de Petróleo 
GLP, que tenham fraudado o FUP.

Requerimento de infonnaçêíes ao Ministério da Justiça so
bre abertura, pelo DPF, de inquéritos policiais para apuração de
fraudes na distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP.

Requerimento de informações ao Ministério de Minas e
Energia sobre providências tomadas pelo DNC acerca das denún
cias de fraudes nos fretes de Gás Liquefeito de Petr6leo - GLP.

JOSÉ MACHADO - Projeto de Lei que concede isenção do
Imposto de Renda aos pagamentos efetuados pelo INSS em juízo,

nas condições que especifica.
CORIOLANO SALES Projeto de lei que dá nova redação

ao art. 11 da Lei n° 1533, de 31 de dezembro de 1991, a fim de
perfilhar o princípio da sucumbência no Mandado de Segurança.

CORIOLANO SALES - Projeto de lei que dá nova ao art.
11 da Lei nO 1.533, de 31 de dezembro de 1951, a fIm de perftlhar
o princípio da sucumbência no Mandado de Segurança.

NICIAS RIBEIRO - Projeto de decreto legislativo que sus
ta os efeitos do Decreto n° 22, de 4 de fevereiro de 1991.

JOSÉ JANENE - Projeto de lei que dispõe sobre a inexeeu
toriedade do endosso e do aval concedido em títulos de crédito
transacionados nas operações de fomento mercantil.

" PlMENTEL GOMES - Requerimento de informações ao
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre as provi
dências tomadas acerca do Capítulo VlI, arts. 23 a 26, da Lei nO
8.864, de 1994.

PlMENTEL GOMES E oumos - Proposta de emenda à
Constituição que altera o ar!. 35 da Carta Magna, para criar a in
telVenção preventiva em Município.

LUlZ MAINARDI - Requerimento de informações à Casa
Civil da Presidência da República e à Presidente do Programa Co
munidade Solidária sobre critérios para seleção de Municípios ca
rentes a serem atendidos pelo programa.

DUillO PISANESClll - Projeto de lei que dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabeleci
mentos de ensino do País.

ROBERTO PESSOA - Requerimento de informações ao
Ministério dos Transportes sobre a Rodovia BR-116, entre Forta
leza e Pacajus.

Requerimento de infonnaçêíes ao Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e de Reforma Agrária sobre desapropriações de
terras para fInS de refonna agrária no Estado do Ceará.

RÉGIS DE OLIVEIRA - Projeto de lei que dispõe sobre o
reconhecimento como de nível superior dos cursos ministIados pe
las Faculdades Teol6gicas e afInS e dá outras providências.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encenar a sessão

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)-

COMPARECEMMAIS OS SRS.:

Pernambuco

Luiz Piauhyliuo - Bloco - PSB.

Rio de Janciro

Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT; Eduar
do Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando Ga
beira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando
Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva 
PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali
- PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho - S/P José Carlos Lacerda - PPR; José
Egydio - Bloco - PL; José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira
PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg
Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes 
P8DB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira
Franco - PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feij6 
PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco
PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Si
mão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe
PSDB.
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São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Fa
ria de Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB;
Ayres da Cunha - Bloco'- PFL; Carlos Apolinário - PMDB;
Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso Russoman
no - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno 
PPR; Cunha Lima - S/P; De Velasco - Bloco - PSD; Delfim
Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho
Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fernando Zuppo 
PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Ivan Va
lente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco
- PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB;
José Aníbal - PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra 
Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão
- PMDB; Koyu Iha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos
Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco 
PFL; Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco 
PSD; Marta Suplicy - PT; Mauricio Najar - Bloco - PFL; Mi
chel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Pau
lo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo
Izar - PPR; Robson Tuma - Bloco - PL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT; Tuga An
gerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes
- PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione
Bloco - PTB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gasparlni
PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Gilney
Viana - PT; Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco
PTB; Rogério Silva - PPR; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fa
gundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP;
Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tar
tuce-PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marco
ni Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo 
PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco 
PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto
Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel- PMDB;
Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano
- PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT;
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PLF; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - SfP; Dil
ceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Aros - PSDB;

HeImes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene 
PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Mauócio Requião - PMDB; Max Rosenmann - PDT; Nedson Mi
cheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Padre Roque - PT; Paulo Ber
nardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Jclmsson 
PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB;
Valdomiro Meger - PP; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner
Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Atidrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB; Mário Cavallazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo
Bauer - PPR; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea 
Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon - PDT;
Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson
Motta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Car
los Cardinal- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci
PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano
Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco
PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati - PT; Júlio Redecker
PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Mat
heus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marche
zan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT;
Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst 
PPR.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC.

Amazonas

Alzira Ewerton - PPR.

Maranhão

Remi Trinta - PMDB.

Minas Gerais

Sandra Starling - PT.

Espírito Santo

Nilton Baiano - PMDB.

São Paulo

Fausto Martello - PPR; Hélio Rosas - PMDB; Wagner
Rossi - PMDB.

Goiás

Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Paraná

Odilio Balbinotti - PDT.

Rio Grande do Sul

Hugo Lagranha - Bloco - PTB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encerro a Ses
são, designando para amanhã quarta-feira, dia 7, às 14 horas, a se
guinte



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Quarta-feira 7 12339

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

RITO ESPECIAl.

(Ar!. 202, ele 3rt. 191, do Regimento Interno)

Discussão

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÃO N" 6-B, DE 1995

(DO PODER. EXEcurIVO)

Disalssão, em primeiro tumo, da Proposta de Emenda à Coostitui
çãon°6-A, de 1995,quealterao § ladoartigo 177daCoDstimiçãoFedeJ:al;
tendo pam::er da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade, conIra os votos dos Srs. Gilvan Freire, Udson Bandeira,
José GenáDo, MaIcelo Deda, Miltro Mendes, Paulo Delgado, Alexandre
Cardoso, Aldo Arantes e, em separado, dos Srs. Nilson Gibsoo, Coriolano
Sales, Enio Bacci, Hélio Bicudo e Malheus Sdunidt (Relator: Sr. Vilmar
Rocha); e da Comissão Especial pela aprovação, com substitutivo, pela
apovação daemenda.2; pelaaprovaçãopucialdas emendas 1,4 e5 epela
rejeiçãodaemcnda3, COI1J:aosvotosdosSrs. LucianoZica, MarceloDeda,
Miguel Rossetto, Coriolano Sales, Edson ~el, Gonzaga Patriota e
HaroldoLima,comvotoemsepmdodosSrs.LucianoZica,Marce1pDeda,
Miguel Rossetto, Ca:ioIano Sales, Edson Ezequiel, Alberto Goldman.
Edinbo Bez. Ivo Mainardi, Paulo TItan, Rivaldo Macari. Simara Ellery,
Haroldo Lima e Goozaga Patriota (Relator:: Sr. Lima Netto).

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I-Emendas

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 31, DE 1995

(DO SR. LUCIANO CASTRO)

Acrescenta pazágrafos ao artigo 171 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, disciplinando o encaminhamento de denúncias
feitos por Deputados, referentes ao sistema fmanceiro.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § la, do Regi
mento Interno):

30 dia: 7-6-95
Último dia: 9-6-95

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 35, DE 1995

(DO SR. HERCULANO ANGHINETI1)

Altera competências das Comissões de Finanças e Triootação; e
de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados.

Prazo para apresentação de emenda (artigo 216, § la, do RegJ
mento Interno):

30 dia: 7-6-95
Último dia: 9-6-95

11- Recursos

1. CONTRA APRECIAçÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO 
ART. 24, 11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § la INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58,
§ 30 combinado com ART. 132, § 20

J.l COM pARECBRES FAYORÁVEIS

PROJETO DE LEI:

Na 1.323191 (ÁLVARO VALLE)- InstituiaResidênciaOdontológica,
cria a Comissão Nacional de Residência Odontológica e deter
mina outras providências.- Apenso ao PLnO 1.558191 (ver 1.2)

Prazo - ZO dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95

1,2 COM PARECERES QUANTO AO MÉRITO CONJRÁRIOS

PROJETOS DE LEI:

Na 1.sss.BfJ1 (SENADO FEDERAL) - Institui estágio prático, no
último an~ do curso de Odontologia, como forma de prestação
de serviços em unidades sanitárias situadas em áreas uIbanas
carentes 00 cidades dointerior.-ApensoaesteoPLno 1.323/91
(ver 1.1)

Prazo_2° dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
Na 2.264191 (ELIAS MURAD) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de

esterilização de utensilios de manipulação de alimentos.
Prazo - 20 dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
Na 4.870194 (WAGNER ROSSI) - Dispõe sobr:e a instituição do Dia

do Tecnólogo.
Prazo -ZO dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
Na 43195 (NILSON GIBSON)- Imprime novareda.ção ao artigo za da

Lei na 6.592, de 17 de novembro de 1978, que "concede amparo
aos ex-<:ombatentes. julgados incapazes defmitivamente para o
serviço militar".

Prazo - 20 dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95

N° 49195 (pAULO PAIM) - Dispõe sobre a ampliação do critério de
carência econômica na: seleção de candidatos aos cursos de
graduaçãodas instituições federais de ensino superior, bemcomo
a criação de cursos noturnos e dá outras providências.

Prazo-ZO dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
N° 4.917fJ5 (NlLSON GIBSON) - Denomina "Cecílio Galvão" a

Escola Agrotécnica Federal de Belo Janiim, no Estado de Per
nambuco.

Prazo - ZO dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95

2. CONTRAPARECERTERMINATIVO DECOMISSÃO-ART.
54 (Sl!.JEITASA DELmERAçÃO OOPLENÃRIOEMAPRE
CIAÇAO PREliMINAR, NOS TERMOS 00 ART. 144. § la)
PRAZO PARAArRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 58. §
la INIERPOSIÇAO DE RECURSO: ART. 58, § 30 combinado
com ART. 132, § 20

2.1 PELA JNCONSJmJÇJONALIDADE FJOU INJURIDICIDADE

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Na 4195 (AROLDO CEDRAZ) - Altera dispositivos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. ~

Prazo-2" dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - ART.
164~ § la (SUJEITOS A DELIBERAÇÃO "00 PLENÁRIo,
APOS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS 00 ART. 164, § 20

E § 3") PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 20 .

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

Na 5I9S cPAULO PAIM) - Propõe à Comissão de Seguridade Social
e Família,realizaçãodeauditorianascontasdoInstituto Nacional
de Seguridade~ - INSS, paraapurara real situação contábil
e fmanceiIa desse Orgão.

Prazo - ZO dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
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FeuRosa
Confúcio Moura
Paulo Bornhausen
João Paulo
Adelson Salvador
José Pimentel
AnaJlllia
Bosco França
Jurandyr Paixão

Ricardo Rique
Gonzaga Mlta
Luiz Moreira
Lindberg Farias
Luis Piauhylino
Antonio Carlos Pannunzio
Márcio Reinaldo Moreira
Miguel Rossetto
Álvaro Gaudêncio Neto
LeonelPavan
Paulo Bernardo
Luiz Fernando
Marcelo Teixeira
Hugo Biehl
Iberê Ferreira
Antonio dos Santos

Hugo Rodrigues da Cunha
Benedito Domingos

Arolde de Oliveira

Vilmar Rocha
CorauciSobrinho

RicaIdo Gomyde
Aroldo Cedraz
Paudemey Avelino
Efraim Morais
Valdir Colatto
RicaIdo Heráclio
César Bandeira
Carlos Alberto
Salatiel Carvalho

10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:00
15:25
15:00
15:25

15:00

10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

15:25 Elcione Barbalho
15:00 Márcia Marinho
15:25 Barbosa Neto

15:00 Freire Júnior
15:25 Saraiva Felipe

12 2"·feira

13 3"-feira

14 4"-feira

19 2"-feira

20 3a-feira

16 6"-feira

21 4"-feira

22 5"-feira

23 6"·feira

26 2"-feira

10:00 José Machado
10:25 Sandra Starling
10:50 Osório Adriano
11:15 Eliseu Resende
11:40 Eraldo Trindade
12:05 Hermes Parcianello
12:30 Marcelo Barbieri
12:55 Antonio Feijão
13:20 Inácio Anuda-- - -----=~:::::-_-===...:;==--------
15:00 Nedson Micheleti
15:25 Cássio Cunha Lima
15:50 Carlos Apolinário
16: 15 Elton RàmeIt
16:40 Roberto Pessoa
17:05 Ceci Cunha
17:30 Rivaldo Macari
17:55 Vicente Cascione
18:20 Paes de Andrade

09 6"-feira 10:00 Elias Abrahão
10:25 Murilo Pinheiro

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO MtsDE JUNHO

Data Dia Hora Nome

Prazo - 20 dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95 .
N° 437195 (FERNANDO FERRO) - Modifica a Lei nO 7.827, de~

de setembro de 1989, que regulamenta o artigo 159, inciso ,
alínea "c", da ConstibliçãoFederal, institui o Fundo Constituci
Dal de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá oulIas providências.

Prazo - 2° dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
N°439195 (TELMO KIRST) - Dáadenominação de "Sebastião Ferraz

de Camargo Penteado", à ponte sobre o Rio Taquari, localizada
lno quilômetro 348 da Rodovia BR-386, entre os Municípios de

Estrela e Lajeado, no Rio Grande do SuL
Prazo - 20 dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
N° 449195 (JOSÉ ALDEMIR) - Dispõe sobre a criação do Departa~

mento de Perícias e Identificação, no Ministério da Justiça e d4
outras providências.

Prazo _2° dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
N°472195(JOSÉFORTUNATIEOUTROS)-AlteraaLein07.3151

de 24 de maio de 1985 e dá oulIas providências.
Prazo_2° dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95

07 4"·feira 15:00 Nelson Marchezan
15:25 Euripedes MiIanda

08 5"·feira 15:00 Fernando Lopes
15:25 Milton Temer

PkOJETOS DE LEI:

N° 5.89lJ85(SENADO FEDERAL)-Dete1minaoenquadramentodas
cooperativas de condutores autônomos de veículos automotores
na categoria de Grande Consumidor.

Prazo - 1:' dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
N° 2.867Rl (JACKSON PEREIRA) - Concede repouso remunerado

aos trabalhadores e servidores pÚblicos convocados para prestar
selViço eleitoral.

Prazo-1:' dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95
N°2.8~(PODEREXECUTIVO)-Dispõesobreadesapropriação

de im6velrural, por interessesocial eparafms de reforma'agrária,
privativa da União, e dá outras providências. (Apensado: PL nO
3.440/92, do Dep. Ary Kara).

Prazo -1:' dia: 7-6-95
Último dia: 12-6-95

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos teImOS do artigo 137,
§ l° do RL Prazo para apresentação de recurso artigo 137, §'2°
(5 sessões).

PROJETOS DE LEI:

N°23S19S (VALDm COLATTO)- Dispõe sobre a criação do sistema
de Seguro Rural e dá outras providências.
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27 3"-feira 15:00 Eliseu Moura 10:50 Anivaldo Vale
15:25 Sevcriano Alves 11:15 Cúco Femunenta

28 4"-feira 15:00 Finno de Castro 11:40 Maria Valadão
15:25 Hélio Bicudo 12:05 Osvaldo Reis

29 5"-feira 15:00 Benedito de Lira 12:30 Expedito J1ÍDior

15:25 Nelson OlOCh 12:55 Antonio Balhmann

30 6"-feira 10:00 Simara Ellery
13:20 Matheus Schmidt

10:25 Valdenor Guedes

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

Local: Plenário da Comissão, sala 20, Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

PAU T A N° 12/95
(REMANESCENTE)

A) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 3.745/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO 218/93)
- que "Dispõe sobre a vacinàção contra a febre aftosa, altera o
Regulamento do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo. Decreto nO
24.548, de 3 de julho de 1934, e a Lei n° 569, de 21 de dezembro de 1948,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: favorável a este e contrário a seu apenso, PL 4.171/93
VISTA: o Deputado JOSÉ FRITSCH apresentou voto em separado,
favorável, com substitutivo
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B) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N° 1.955/91 - do Senado Federal (PLS N° 14/91) - que
"Dispõe, com fundamento no inciso VIII do artigo 23 da Constituição
Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades da Administração
Pública Federal realizarem suas compras na Companhia· Nacional de
Abastecimento - CNA e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉUS
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e contrário à emenda
apresentada na Comissão
VISTA: Deputado DOMINGOS DUTRA
Devolução sem manifestação escrita

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.125-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe
sobre a aplicação em crédito rural de recursos captados nas áreas da
SUDAM e da SUDENE".
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI
PARECER: favorável, com adoção da emenda da CDUI
VISTA: Deputado VALDIR COLATTO
Devolução sem manifestação escrita

4 - PROJETO DE LEI N° 3.035/92 - do Sr: Werner· Wanderer - que "Dispõe
sobre o financiamento para reparo e reforma de máquinas e equipamentos
agrícolas".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECER: favorável, com emenda, a este e contrário à emenda
apresentada na Comissão

5 - PROJETO DE LEI N° 4.484/94 - do Sr. Valdir Colatto- que "Dispõe sobre a
concessão de crédito rural diferenciado para profissionais universitários na
área de agricultura e pecuária".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: contrário
VISTA: Deputado ROBERTO BALESTRA
Devolução sem manifestação escrita

6 - PROJETO DE LEI N° 4.575/94 - do Sr. Valdir Colatto - qu~ "Dispõe sobre o
Plano Nacional de Assistência Técnica junto aos Projetos de Assentamento
de Reforma Agrária"
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada na Comissão
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7 - PROJETO DE LEI N° 4.592/94 - do Sr. Nelson Trad - que "Altera o artigo 2°
da Lei nO 8.393, de 30 de dezembro de 1991, que 'extingue a contribuição e
o adicional incidentes sobre as saídas de açúcar a que se referem os
Decretos-Leis nOs 308, de 28 de fevereiro de 1967, e 1.952, de 15 de julho
d~ 1982, os subsídips de equalização de custos de produção de açúcar; e
dispõe sobre isenção de IPI nas operações que menciona"'.
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO
PARECER: favorável
VISTA: Deputado ROBERTO BALESTRA
Devolução sem manifestação escrita

8 - PROJETO DE LEI N° 16/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "Institui critério
para fornecimento de enerQia elétrica a indústrias rurais".
RELATOR: Deputado JOSE BORBA
PARECER: favorável

9 - PROJETO DE LEI N° 44/95 - do Sr. Davi Alves Silva - que "Dispõe sobre a
. criação do Programa de Reestruturação da Agropecuária Brasileira e dá

outras providências".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: contrário a este e às seis emendas apresentadas na Comissão

10 - PROJETO DE LEI N° 110/95 - do Sr. OdeImo Leão - que "Altera os artigos
4° e 8° da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a
política agrícola"'.
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA
PARECER: favorável

11 - PROJETO DE LEI N° 257/95 - do Sr. José Fritsch e outros 6 - que "Corrige
distorções na correção dos finánciamentos p,assados, regula suas
execuções e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉLlS
PARECER: favorável, com sub'stitutivo

PAU T A N° 13/95
A) Requerimentos:

1 - Requerimento n° 40 - do Sr. Roberto Balestra - que "Solicita que a
Comissão de Agricultura e Política Rural participe de uma audiência
pública com produtores e trabalhadores rurais, no Estado de Goiás, em
local, dia e hora a serem marcados pela Mesa da Comissão e as entidades
de classe do Estado de Goiás".
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2 - Requerimento nO 41 - do Sr. Silas Brasileiro - que "Soli~ita seja convidado a
comparecer a esta Comissão o Sr. Alfredo Scheid Lopes, Engenheiro
Agronômo, Professor Ph.D. pela Universidade da Carolina do Norte, nos
Estados Unidos, para que profira uma palestra sobre o uso de tecnologia
moderna no manejo de solos áridos no processo produtivo e de
sustentabilidade de áreas agrícolas já exploradas".

3 - Requerimento nO 42 - do Sr. Silas Brasileiro - que "Solicita seja convidado a
comparecer a esta Comissão o Sr. Brazílio de Araújo Neto, Presidente do
INCRA, a fim de prestar informações sobre a Reforma Agrária".

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 06/06/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 111-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta
artigo à Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a política
agrícola'".
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSÊCA

2 - PROJETO DE LEI N° 450/95 - do Sr. Osvaldo Btolchi - que "Alterá a Lei nO
4.504, de 30 de novembro de 1964, a fim de definir as hipóteses de
utilização dos Títulos da Dívida Agrária, conforme prevê o artigo 1'04 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ADÃO PREITO

3 - PROJETO DE LEI N° 455/95 - da Sra. Marta Suplicy - que "Dispõe sobre a
destinação dos alimentos estocados para o Programa Comunidade
Solidária".
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR

COMISSÃO DE C~ÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA

Sala 14-A, Anexo 11
Local: Plenário 13 - Anexo 11
Hora: 10:00 h

PAUTA N° 13/95
A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:
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1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 370/93 - da Comissão de
Relações Exteriores - MSC 341/93 - que " Aprova os textos do Quarto
Protocolo Adicional Modificativo da Constituição da União Postal Universal
(UPU) e do Regulamento Geral da UPU, firmados pelo Brasil durante o XX
Congresso da UPU, realizado em Washington, em dezembro de 1989".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: FAVORÁVEL.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação conclusiva nas Comissões:

URGÊNCIA

2 - MENSAGEM N° 325/92 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Port~ria n° 59, de 22 de junho
de 1992, que renova a permissão da Rádio Globo S.A, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado FLÁVIO DERZI
PARECER: FAVORÁVEL

3 - MENSAGEM N° 486/92 - do Poder Executivo - que submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO 145, de 13 de março
de 1990, que outorga permissão à Fundação Zé Ribeiro - FUNZER, para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de
Taperoá, Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado SÉRGIO GUERRA
PARECER: FAVORÁVEL

4 - MENSAGEM N° 750/94 - do Poder Executivo - que submete à
consideração do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO 637,
de 25 de agosto de 1994, que renova a permissão outorgada à
Rádio Central Missioneira Ltda, para explorar sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de São

Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: FAVORÁVEL

AVISO N° 06/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 30/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 96/95 - do Sr. Fernando Gonçalves - que "Dispõe
sobre a veiculação no rádio e na televisão de informações que estimulem a
formação de hortas domésticas".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER

2 - PROJETO DE LEI N° 431/95 - da sra. Dolores Nunes - que "Estabelece a
gratuidade para a publicação, na imprensa oficial, de informações relativas
às atividades de instituições de fomento do desenvolvimento social, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO

A V I S O N° 07/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 01/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão.

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 387/91 - da sra. Cidinha Campos - que "Dispõe sobre
a obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetáculos
filmados ou televisados".
RELATOR: Deputado WERN~R WANDERER

AVISO N° 08/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 05/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 03 Sessões
Decurso: 18 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.846 194 - da Sr. Francisco Silva - que "Estabelece
medidas destinadas a restringir o,consumo de bebidas alcoólicas".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

AVISO N° 09/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS,

Início.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.647/90 do Sr. Fernando Bezerra Coelho - que
"Disciplina, com base no interesse nacional, os investimentos de capital
estrangeiro, incentiva os reinvestimentos e regula a remessa de ludros".
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA
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2 - PROJETO DE LEI N° 3.782/93 - do Sr. Tony Gel-- que "Propõe o critério de
sorteio público, prévia e amplamente divulgado pela imprensa, para
escolha da empresa a ser beneficiada pela outorga de concessão,
autorização ou permissão de utilização de serviços de televisão e de
radiodifusão sonora".
RELATOR: Deputado KOYU IHA

3 - PROJETO DE LEI N° 3.429192 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "Altera o
artigo 13 do Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967, que
complementa e modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

4 - PROJETO DE LEI N° 359/95 - do Sr. Feu Rosa - que "Determina que os
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta divulguem, por

. intermédio do programa radiofônico 'Voz do Brasil", todas as liberações de
recursos para os Estados e Municípios".
RELATOR: Deputado MALULY NETIO

5 - PROJETO DE LEI N° 368/95 - do Sr. Gilney Viana - que "Dispõe sobre a
normatização de veiculação de propaganda. comercial nos meios de
comunicação relacionada a veículos automotores".
RELATOR: Deputado PAULO CORDEIRO

6 - PROJETO DE LEI N° 4.326/93 - do Sr. Pauderney Avelino - que "Cria
condições para participação de deficientes auditivos na comunicação e dá
outras providências",
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI

7 - PROJETO DE LEI N° 4.514/94 - do Sr. Pauderney Avelino - 'que "CoílJe:: \J

uso de imagens desportivas nas propagandas de cigarros e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WELSON GASPARINI

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE-REDAÇAO
Sala 1, Anexo 11

PAUTA N° 17/95
(Remanescente)

A - Proposição sujeita à apreciação do Plenário da Casa:
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1 - PROJETO DE LEI N° 6.002/90 - do Senado Federal (PLS nO 76/88) - que
"dispõe sobre o mandado de injunção" (apensados os PLs 998/88,
1.662/89 e 4.679/90).
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e, no
mérito, pela rejeição; pela prejudicialidade do PL 1.662/89; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação dos PLs nOs 998/88 e 4.679/90, com substitutivo
VISTA: Em 28.04.92 foi concedida vista conjunta aos Deputados
NELSON JOBIM, GERSON PERES e HÉLIO BICUDO, que devolveram
a proposição sem manifestação escrita
ADIADA a discussão em 11/04/95.

P A U'T A N° 21/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 1.706-B/89 - que
"dispõe sobre as sociedades cooperativas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e, técnica legislativa
das emendas de nOs 8,9,13,15,18,19,20,21,24,25,26,27,31,33,35,36,44,47
e 48; e pela prejudicialidade das emendas de nOs
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,
16,17,22,23,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 49
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

PAUTA N° 24/95
(Remanescente)

A • ProposlçAo sujeita à dlsposlçAo especial (art. 95, §so do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - RECURSO N° 101/93 - do Sr. Nelson Jobim - contra decisão' da
Presidência em Questão de Ordem acerca da inexistência de lei federal
que discipline a matéria constante do art. 48, inciso VI, da Constituição
Federal, assim como a hipótese de audiência das Assembléias
Legislativas, no tocante à consulta plebiscitária, e suas implicações na
iniciativa parlamentar contida no art. 49, inciso XV, da Carta Constitucional.
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
PARECER: pelo não acolhimento do recurso
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PAUTA N°26J95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreclaçlo do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 1.040/94 - do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados - que
"submete ao exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
decisão proferida pelo Senhor Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Adylson
Motta, em Questão de Ordem levantada pelo Senhor Deputado Miro
Teixeira, relativa ao pedido tie "quorum" antes de ser iniciada a Ordem do
Dia".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: a) as sessões da Câmara serão abertas com a presença
mínima de um décimo dos seus membros, registrada em listas próprias,
referentes à presença dos Deputados na Casa, e não no Plenário, b)
iniciados os trabalhos, e a qualquer momento da sessão, poderá esta ser
levantada pela presidência, "ex officio", ou mediante provocação' de
qualquer Deputado, se verificar-se a inexistência do "quorum" mínimo em
Plenário, antes, porém o Presidente acionará a campainha durante dez
minutos para chamada dos Deputados ao Plenário, findos os quais
procederá à verificação do "quorum" de presença, para efeito dessa
comprovação.

PAUTA N°34/95
(Remanescente)

A • Proposição sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 2.082-B/89 - que "acrescenta
parágrafo ao art. 268 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição do Substitutivo

VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Vicente Arruda.

PAUTA N°40/95
(Remanescente)

A • Proposiçlo sujeita à apreciação do Plenário da Casa:
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 3.282-A/89 - que
"dispõe sobre o efeito suspensivo nos dissídios individuais do trabalho",
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto e das emendas
VISTA: Concedida em 10.05.95 ao Deputado Gerson Peres.

PAU T A N° 41/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 4.580-8/90 - que
"dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa, define sua participação nos ganhos econômicos resultantes
da produtividade do trabalho para efeitos do § 4°, do art. 218 da
Constituição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
das Emendas, com subemendas
VISTA: Concedida em 16.05.95 aos Deputados Aldo Arantes, Marcelo
Déda e Matheus Schmidt

2 - PROJETO DE LEI N° 4.583/90 - do Senado Federal (PLS nO 286/89)
que "altera e acrescenta disposições à Lei nO 6.815, de 19 de agosto de
1980, alterada pela Lei nO 6.964, de 9 de dezembro de 1981, que define
a situação jurídica do estrangeiro no 8rasil e dá outras
providências". (apensos os Projetos de Lei nOs 1.601, 2.322, 2.421 e
4.260, de 1989, 4.692/90, 1.159/91 e 3.644/93)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela prejudicialidade do projeto e dos apensos de nOs 2.322/89,
4.692/90, 1.601/89 e do Substitutivo da CCJR apresentado a este último;
pela inconstitucionalidade do PL 1.159/91," apensado; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição do PL 3.644/93, apensado; e pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL
4.260/89, apensado, nos termos do Substitutivo apresentado.
VISTA: Concedida em 30.05.~5 ao Deputado Adylson Motta.

3 - PROJETO DE LEI N° 2.699/92 - do Senado Federal (PLS n° 70/91) - que
"dispõe sobre os crimes de sonegação fiscal, de apropriação indébita
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de tributo ou de contribuição social, modifica a Lei n° 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação do projeto e das emendas adotadas pela CFT
VISTA: Concedida em 16.05.95 ao Deputado Marcelo Deda, que devolveu
sem manifestação escrita.

B Proposições sujeitas à apreciação
Comissões:

PRIORIDADE

conclusiva das

4 - PROJETO DE LEI N° 4.293/93 - do Senado Federal (PLS nO 89/92) - que
"altera dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
"Institui o Código de Processo Civil", que tratam do agravo de
instrumento".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição do projeto e da em~nda apresentada na CCJR
VISTA CONJUNTA: Concedida em 20.04.95 aos Deputados Régis de
Oliveira, Ibrahim Abi-Ackel e Nilson Gibson.

TRAMITAÇÃO ORDINARIA
5 - PROJETO DE LEI N° 4.676-A/90 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre

a capacidade civil do maior de 16 (dezesseis) anos e menor de 18
(dezoito) anos· para o fim específico de movimentação dos depósitos em
Caderneta de·Poupança".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emenda
VISTA: Concedida em 23.05.95 ao Deputado Marconi Perillo.

PAU T A N° 43/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PDL N° 214-A/92 - que "aprova
o texto da Convenção sobre o Direito dos Tratados concluída em
\(iena, em 23 de maio de 1969, ressalvados os artigos 25 ~ 26".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
VISTA CONJUNTA: Concedida em 30.05.95 aos Deputados Régis de
Oliveira e Hélio Bicudo.
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2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 53/91 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "susta o Decreto nO 38.324, de 19 de dezembro de 1955, que
concede à ABIFARMA condição de órgão técnico consultivo
governamental e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 439/94 - do Sr. Paes Landim
- que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado
do Gurguéian

•

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 55/95 - do Sr. Welinton
Fagundes - que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação
do Estado do Mato Grosso do Norte".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

PAUTA N° 44/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (Art. 202 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 24/95 - do Sr. "Adylson

Motta e outros - que "dispõe sobre requisitos para a escolha dos
membros da Diretoria do Banco Central",
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade
VISTA: Concedida ao Deputado Régis de Oliveira em 01.06.95.

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 27/95 - do' Sr. Antonio
Brasil e outros - que "altera a redação da alínea "c", do inciso I, do art.
159 da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade
ADIADA a discussão em 01.06.95 a pedido do relator.1
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PAU T A N° 45/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 96/92 - do Sr. Jackson Pereira 
que "altera a Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990, que
"estabelece, de acordo com o art. 14, §9° da Constituição Federal,
casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição

2 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 3/95 - do Sr. Cunha Bueno - que
"altera o art. 1° da Lei Complementar nO 78, de 30 de dezembro de 1993,
que "disciplina a fixação do número de Deputados, nos termos do art.
45, §1° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade

3 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 130/92 - do Sr. Jackson Pereira - que
"acrescenta parágrafo ao art. 187 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAU T A N° 47/95
A • Proposição sujeita à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 8.052-A/86 - que
"torna obrigatória a publicação anual, por parte de todos os órgãos da
administração Direta e Indireta, das despesas efetuadas com
propaganda e publicidade, discriminado o montante pago a cada agência
ou veículo beneficiado".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
das Emendas n° 1, 2 e 4; e pela prejudicialidade da Emenda n° 3
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B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.583-B/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
364/94) - que "dá nova redação aos 'arts. 6°, 28 e 31 da Lei nO 7.652, de 3
de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da Propriedade
Marítima".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.753/91 - do Sr. Paulo Paim - que "disPge sobre
a concessão do adicional de periculosidade aos porteiros, zeladores,
vigias, garagistas, vigilantes e guardas de segurança".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do Projeto e do Substitutivo da CTASP

4 - PROJETO DE LEI N° 3.282-A/92 - do Sr. Sergio Arouca - qae "altera a
redação dos arts. 29, 36 e 49 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de· 1° de maio de 1943 e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAUTA N°48/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 5.233/90 - do Senado Federal (PLS nO 36/90) - que
"dispõe sobre admissão e demi-ssão de servidores publicas em período
eleitoral e dá outras providências".(apensos os Projetos de Lei nOs
4.895/90, 5.052/90 e 5.149/90)
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação do Projeto e dos PLs nOs 4.895/90, 5.149/90,
apensados; e pela prejudicialidade do PL n° 5.052/90, apensado '

2 - PROJETO DE LEI N° 3.619/93 - da Sra. Rita Camata - que "disciplina os
casos e as condições para a intromissão nas comunicações telefônicas,
autorizada pelo inciso XII, do art. 5° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com substitutivo
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3 - PROJETO DE LEI N° 4.704/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO.
554/94) - que "acrescenta parágrafo único ao art. 66 e dá nova redação
ao art. 126 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984, que instituí a Lei
de Execução Penal".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emenda

4 - PROJETO DE LEI N° 4.832/94 - do Sr. Pedro Irujo - que "dispõe sobre a
implantação do processamento eletrônico de dados no ato de votar e na
apuração das eleições".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 1.134-B/91 - que "altera
dispositivo das Leis nOs 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil,
6.515, de 26 de dezembro de 1977 - Lei do Divórcio, e 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públicos, relativos a adoção de
apelidos por cônjuge e determina outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no

.mérito, pela aprovação, com subemenda

B • Proposição sujeita à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

6 - PROJETO DE LEI N° 199/91 - do Senado Federal (PLS n° 165/90) - que
"acrescenta parágrafo aos arts. 1.553 do Código Civil e 91 do Código
Penal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

PAU T A N° 50/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 171/93 - do Sr. Benedito
Domingos - que "altera a redação do art. 228 da Constituição Federal
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(imputabilidade penal do maior de dezesseis anos).(apensa a Proposta de
Emenda à Constituição nO 37/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 37/95, apensada·

2 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 12/95 - do Sr. Adylson
Motta e outros - que "veda o voto simbólico e o de liderança".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela admissibilidade

3 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 29/95 - do Sr. Mendonça
Filho e outros - que "dá nova redação aos· artigos 17, 45 e 55 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 01.06.95 aos Deputados Milton
Mendes, Adylson Motta e Hélio Bicudo, tendo este último' apresentadO-
declaração de voto pela inadmissibilidade. .

PAUTA N° 53/95
A - Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 15/95 - do Sr. Adylson
Motta e outros - que "dispõe sobre as sessões conjuntas".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 16/95 - do Sr. Adylson
Motta e outros - que "revoga o poder terminativo das Comissões ao
apreciarem projeto de lei".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

3 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 23/95 - do Sr. Adhemar
de Barros Filho e outros - que "revoga os parágrafos 1° e 3° do art.
199, e altera a redação do inciso I do art. 200, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

4 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 40/95 - do Sr. Ma(qu!nho
Chedid e outros - que "altera a redação do §2° do art. 230 da Constituição
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Federal, a fim de reduzir limite de idade dos idosos para efeito de
gratuidade dos transportes coletivos urbanos e dos serviços de diversão
pública".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ·N° 56/95 - do Sr. Milton
Temer e outros - que "dá nova redação ao parágrafo 4° do artigo 223
da Constituição Federal, que trata do cancelamento de concessões e
permissões para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens"
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 54/95
A • Proposiçlo sujeita a disposições especiais (art. 202 e seguintes
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1·· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 176/93 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "suprime dispositivos do art. 150 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 31.05.95 aos Deputados Régis de
Oliveira, Prisco Viana, Udson Bandeira, Matheus Schmidt, Edinho Araújo,
Cláudio Cajado, Elias Abrahão e Zulaiê Cobra.

VOTAÇÃO DE DESTAQUE

PAU T A N° 56/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 188/94'- do Sr. Zaire
Rezende e outros - que "acrescenta §§ 6° e 7° ao art. .8° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre anistia quanto
às punições aplicadas, através de atos de .exceção, a servidores
militares". .
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade
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2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 69/95 - do Sr. Antonio
Feijão e outros - que "dá nova redação ao art. 225 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: peja admissibilidade

PAU T A N°. 57/95
A .. Redações Finais

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 17/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
659/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Educadora de Ipiaú Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Ipiaú, Estado da Bahia".
ADIADA a discussão, de ofício, pelo Presidente.

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 24/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
419/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Televisão Cruz Alta Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Cruz Alta, Estado do Rio
Grande do Sul".
ADIADA a discussão, de ofício, pelo Presidente.

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 28/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
633/94-PE) que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Televisão Itapoan S.A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na cidade de Salvador, Estado da Bahia".
ADIADA a discussão, de ofício, pelo Presidente.

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 318/93 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
424/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Treze de Junho S/A, atué;ilmente denominada Rádio Treze de
Junho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Mantena, Estado de Minas Gerais".
ADIADA a discussão, de ofício, pelo Presidente.

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 359/93 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
394/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV do



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 7 12359

Amazonas S/A, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Macapá, Estado do Amapá".
ADIADA a discussão, de ofício, pelo Presidente.

PAUTA N°58/95
A • Proposição sujeita ã 8p'reciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 10/95 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 283/95) - que "altera dispositivo da Lei Complementar nO
69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as normas gerais para a
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Defesa Nacional

PAUTA N° 59/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 444/94 - do Senado Federal
(PDS nO 72/94) - que "susta a execução do contrato firmado entre a
FUFMS - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - e a
AME - Assistência ao Menor Enfermo - por encontrar-se eivado de
irregularidade, contrariando os ditames das Leis nOs 6.019, de 1974, e
7.102, de 1983, bem como' do Decreto-Lei nO 2.300, de 1986".
RELATOR: Deputado ALCIONE ATHAYDE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 66/95 - da Comissão de
Finanças e Tributação (Mensagem nO 220/94-PE) :. que "homologa o
ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional
de papel ;-;'íoeda, no mês de março de 1994, no valor de até um trilhão de
cruzeiros reais".
RELATOR: Deputadu VICE:NTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 4/95 - do Sr. Tilden Santiago
- que "susta os efeitos das Portarias de números 1189, 1190, 1191,
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1192,1193,1194,1195, 1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202, 1203,
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1216,
1217; 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227,
1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238,
1239, 1240, 1241, 1242, 1243,1244, 1245, 1246, 1247, do dia 22 de
dezembro de 1994; e as Portarias de números 1139, 1140, 1141, 1142,
1143,1144,1145,1146,1147,1148, do dia 21 de dezembro de 1994; e a
Portaria de número 1262 do dia 26
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emendas

PAU T A N° 60/95
" • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 29/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 473/94-PE) - que "aprova o texto
do Acordo sobre a Construção e Utilização de um Prédio para a
Ampliação das instalações da Embaixada do Brasil em Luanda e para
Habitação dos Funcionários Diplomáticos, Técnicos e Administrativos,
elebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Angola, em 28 de janeiro de 1989".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 62/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 77/95-PE) - que "aprova os textos
dos Acordos, por troca de Notas, de 1° e 2 de junho de 1994, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Paraguai, que modificam e complementam o Acordo, celebrado entre
os dois Governos em 26 de setembro de 1992, para a construção de uma
segunda ponte sobre o rio Paraná".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 63/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem n° 78/95-PE) - que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à Produção e
ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Federação da Rússia, em Moscou, em 11 de outubro de
1994".
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RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no

mérito, pela aprovação

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 70/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 1084/94-PE) - que "aprova o texto
do Acordo, por Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda o
Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a
Pesquisa e a Repressão às infrações Aduaneiras, de 18 de março de
1993, entre o Brasil e a França".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

URG~NCIA CONSTITUCIONAL
(art. 223, § 1°-CF)

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 67/95 - da Comissão de
. Relações Exteriores (Mensagem nO 467/94-PE) ~ que "aprova0 texto
do Protocolo celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em Brasília, em 21
de março de 1994, para Emenda e Prorrogação do Acordo de

, Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre os dois países, de 6 de
fevereiro de 1984".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
,PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 74/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 1.253/94-PE) - que "aprova o texto
do Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção do Uso
,Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo de Cuba, em Brasília, em 29 de agosto
de 1994".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

7 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 90/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 94/95-PE) - que "aprova o texto
da" Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores,
ultimada em 18 de março de 1994, na cidade do México".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica I~gislativa
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A V I S O N° 21/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 02.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

A· Da Anãlise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI N° 4.204/93 - do Senado Federal (PLS n° 20/93) - que
"acrescenta parágrafo ao art. 1.159, e inciso ao art. 1.162, da Lei nO
5.869, de11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), dá nova
redação ao art. 10 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916 (Código
Civil), acrescenta inciso ao art. 2° da Lei nO 6.515, de 26 de dezembro de
1977 (Lei do Divórcio), altera o inciso 8° e acrescenta inciso 12 ao art. 80
da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos)".

RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

A V I S O N° 22/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 05.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 1.069-B/91 - do Sr. Salatiel Càrvalho - que
"estabelece novos limites para a área do Parque Nacional dos
Guararapes".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

A V I S O N° 23/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 07.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 269-A/95 - do Sr. Jarbas Lima - que "dispõe sobre
feriados".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
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2 - PROJETO DE LEI N° 290-B/95 - do Poder Executivo (Mensagem 399/95) 
que "cria cargos de Agentes Penitenciários na Carreira Policial Civil do
Distrito Federal".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

PAU T A N° 26/95
Horário: 10:00h
Local: Plenário nO 17, Anexo li, Pavimento Superior

A • Discussão e Votação de Requerimentos e Relatórios em Geral:

1 - Representação do Sr. IIson Vitória de Souza, Vereador da Câmara
.Municipal de Caraguatatuba, contra o Sr. José Sidney Trombini, Prefeito de
Caraguatatuba, e Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - São Paulo, pelo
desmonte de morro da Serra do Mar e descaracterização da orla marítima,
com terra do mesmo morro, sem prévio licenciamento.
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
CONCLUSÕES: 1) remessa de Indicação, sugerindo a adocão de
providências, através do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, ao IBAMA; 2) remessa de cópias da
Representação e deste Parecer ã Procuradoria Geral da República, para
promover as investigações necessárias com vistas a dar início, se couber,
ã competente ação civil pública por danos causados ao meio ambiente.

S· Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE
2 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 260/90 - do Senado Federal (PLS

257/89) - que "define a hipótese de 'relevante interesse público da União',
para os fins previstos no artigo 231, paqágrafo 6°, da Constituição".
RELATORA: Deputada RAQUEL CAPIBERIBE
PARECER: Favorável, com substitutivo.

C· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE LEI N° 1.826/91 - do Senado Federal - (PLS 72/91) .. que
"cria o Bônus para Proteção Ambiental - BPA, com o fim de proporcionar
aporte adicional de recursos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente,
instituído pela Lei nO 7.797, de 10 de julho de 1989, e dá outras
providências".
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RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favorável, com emenda.
VISTA: O Deputado WILSON BRANCO, que pediu vista, apresentou voto
em separado, contrário.

ORDINÁRIA'

4 - PROJETO DE LEI N° 1.606/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
o controle de degradação ambiental em áreas de dunas".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO, FILHO
PARECER: Favorável, com emendas.

5 - PROJETO DE LEI N° 4.255/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe sobre
a instalação de equipamentos para medir a incidência de radiação
ultravioleta cancerígena (UV-B) em todo o território nacional".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY
PARECER: Favorável, com emendas.

6 - PROJETO DE LEI N° 4.646/94 - do Sr. Pinheiro Landim - que "autoriza a
adiçãO de até 20% (vinte por cento) de farinha de mandioca à farinha de
trigo pura e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: FAVORÁVEL.

7 - PROJETO DE LEI N° 047/95 - do Sr. Roberto Magalhães - que "altera a
Lei nO 7.661, de 16 de maio de 1988, que 'instituti o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro, e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES

PARECER: Favorável, com emenda.
VISTA: Os Deputados GILNEY VIANA e CELSO RUSSOMANNO, que
pediram vista conjunta, devolveram o Projeto sem manifestação escrita.

8 - PROJETO DE LEI N° 265/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - q'ue "dispõe sobre
a destinação do produto de alienação das terras devolutas da União".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: FAVORÁVEL

AV I S O N° 22/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 01/06/95 Prazo: 3 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.681/92 - do Sr Sérgio Arouca - que "estabelece
os direitos dos usuários dos serviços de saúde e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PlrvlENTEL GOMES
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AVISO N~23/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 07/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso -

1 - PROJETO DE LEI N° 465/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de indicação do número telefônico e do endereço do
PROCON, por parte dos estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços."
RELATOR: Deputado ITAMA SERPA

2 - PROJETO DE LEI N° 467/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que "dispõe
sobre a veiculação de propaganda visual e dá outra providências."
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala 16-A, Anexo 11

PAU T A N° 13/95
Local: Plenário 14, Anexo 11
Data: 07/06/95
Horário: 10 h

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 63/95 - da Comissão de
Relações Exteriores - (MSG N° 078/95) - que "aprova o texto do Acordo de
Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à Produção e ao Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federacão da
Rússia, em Moscou, em 11 de outubro de 1994".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 74/95 - da Comissão de
Relações Exteriores - (MSG N° 1.253/94) - que "aprova o texto do Acordo
de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido
e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Cuba, em Brasília, em 29 de agosto de 1994".
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RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 58/95 - da Comissão de
Relações Exteriores - MSG N° 604/94 .- que "aprova o complemento ao
texto, traduzido para o português, da Convenção Internacional sobre a
Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas
Químicas Existentes no Mundo, assinada pelo Brasil no dia 13 de janeiro
de 1993".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÓ
PARECER: favorável

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 4.557/94 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o
combate ao narcotráfico por meio de pesquisa de suas! operações
financeiras e confisco do produto do crime".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT
PARECER: contrário

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 29.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.863/91 - do Poder Executivo - MSG N° 509/91 - que
"dá nova redação ao inciso I do artigo 10 da Lei nO 6.302, de 15 de
dezembro de 1975, que dispõe sobre as promoções dos oficiais' da ativa do
CoriJo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

2 - PROJETO DE LEI N° 3.290/92 - do Senado Federal - PLS N° 42/92 - que
"dispÔe sobre despesas de caráter sigiloso".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

3 - PROJETO DE LEI N° 3.950/93 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre
sistema de segurança na instalação de tanques de armazenamento de
combustíveis em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
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4... PROJETO DE LEI N° 14/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a
exploração de florestas na Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA

A V I S O N° 13/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 02.06.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.765/92 - do Senado Federal ... PLS N° 203/91 - que
altera a Lei nO 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias
entorpecéntes ou que determinem dependência física ou psíquica" e dá
outras providências.
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

-COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Local: Plenário nO 18 - Anexo 11
Horário: 10 h

PAUTA N° 23/95

.A· Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 64/91 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel 
que "dispõe sobre a desapropriação". .
RELATOR: Deputado FELIPE MENDES.
PARECER: favorável.
VISTA: concedida ao Deputado JOÃO PAULO, que apresentou voto em
separado favorável, com emendas.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.708-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre a proibição de lançamento de esgotos e lixo em cursos de água
naturais e artificiais".
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RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO.
PARECER: favorável.

3 - PROJETO DE LEI N° 1.982/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
o financiamento do setor de turismo pelos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste".
RELATOR: Deputadq GONZAGA PATRIOTA.
PARECER: favorável.

4 - PROJETO DE LEI N° 4.548/94 - do Sr. Jaques Wagner - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de o município dar publicidade ao valor dos recursos
liberados pela União e pelo Estado para a realização de obras e outros
projetos de interesse local".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO.
PARECER: favorável, com emendas.

~ - PROJETO DE LEI N° 4.685/94 - do Sr. Telmo Kirst - que "concede redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para estabelecimentos
industriais, por sua localização e criação de empregos".
RELATORA: Deputada SIMARA ELLERY.
PARECER: favorável, com substitutivo.

6 - PROJETO DE LEI N° 147/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre a
destinação de financiamentos habitacionais oficiais".
RELATOR: Deputado CARLOS AíRTON.
PARECER: contrário.

7 - PROJETO DE LEI N° 299/95 - do Sr. Ricardo Heráclio - que "dispõe' sobre
os critérios a serem observados na definição de localização das novas
destilarias no Território Nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.
PARECER: favorável, com emendas.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Sala 611 - Anexo 11

DATA: 07/06/95
LOCAL: Plenário 15 Anexo 11, ,
HORARIO: 14:00 horas
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1 - Discussão e preparação das seguintes atividades:

a) Comissão Externa ao Rio de Janeiro - 11/06.

b) Audiência Pública com Autoridades e Entidades do RIO de Janeiro
12/06.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO
DO PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO

Plenário 19 - Bloco das Lideranças

PAU T A N° 02/95
Horário: 14h30min

A - Discussão de propostas de trabalho

PAU T A N° 22/95
Horário: 10 h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: Exposição sobre a possível privatização da Companhia.

EXPOSITOR: - Dr. Francisco José Schettino, Presidente da Companhia
Vale do Rio Doce.

A V I S O N° 9/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AOS SUBSTITUTIVOS

Início: 06/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EME. DAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.
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1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
3.378/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "revoga o artigo 2°, inciso I, alínea
"b" da Lei 8.032, de 12 de junho de 1990, que dispõe sobre a isenção do
Imposto de Importação, segundo especifica"
(Apenso o Projeto de Lei nO 3.260/92)
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO.

2 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
3.816/93 - DO sEBADO fEDERAL (PLS nO 230/91) - que "dispõe sobre a
utilização de gás natural em veículos automotivos e dá outras
providências." (Apensos os Projeto de Lei nOs 1.315/88, 82/91, 730/91,
1.234/91, 1.634/91, 1.429/91, 1.478/91, 1.843/91, 3.052/92, 4.198/93 e
325/95).
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11

PAUTA N°15/95

Local: Anexo 11, Plenário nO 15
Data: 07.06.95
Horário: 10h

A • Requerimento:

1 - Requerimento nO 07/95 - do Sr. Maurício Requião - que "requer seja
convidado a comparecer a esta Comissão o Presidente da Fundação de
Assistência ao Estudante - FAE, Sr. José Luiz Portela Pereira, a fim de
explanar sobr.e .os projetos atinentes àquele Órgão".

B • Proposição Sujeita à Apreciação pelo Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 09/95 - do Sr. Paes Landim - que "autoriza
a Mesa da Câmara a promover, através de convênio com a Fundação
Biblioteca Nacional, a edição de uma biobibliografia do Barão do Rio
Branco, em comemoração do sesquicentenário de seu nascimento".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER REFORMULADO: favorável
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c . ProposiçOes Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 2.029-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre a criação da Tarifa Aérea de Incentivo Cultural e dá outras
providências".
.RELATOR: Deputado Nelson Marchezan

. PARECER: favorável

4 - PROJETO DE LEI N° 3.334/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "denomina
'Aeroporto Internacional Ulysses Guimarães' o aeroporto internacional
localizado na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado Mário de Oliveira
PARECER: favorável

5 - PROJETO DE LEI N° 3.631/93 - do Sr. Jackson Pereira - que" determina a
veiculação pelas emissoras de radiodifusão de sons e imagens, .
semanalmente, de um filme longa metragem e, trimestralmente, de um filme
inédito, ambos de produção nacional".
RELATOR: Deputado Carlos Alberto
PARECER: favorável

6 - PROJETO DE ~!=I N° 3.792/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe
sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Maurício Requião
PARECER: favorável, com emendas
Vista concedida à Deputada Maria Elvira, que devolveu o Projeto sem

.' manifestação escrita.

7 - PROJETO DE LEI N° 4.809/94 - do Sr. Max Rosenmann - que "dá a
denominação de 'Aeroporto Intern~cional de São José dos Pinhais" ao
aeroporto localizado no Município de são josé dos Pinhais, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado Ricardo Barros
PARECER: favorável

8 - PROJETO DE LEI N° 67/95 - do Sr. Mendonça Filho - que "altera o
parágrafo 2° do artigo 16, da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, que
'fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua
articulação com a escola média, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Pedro Wilson
PARECER: contrário
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9 - PROJETO DE LEI N° 118/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que "institui
desconto especial para estudantes carentes no transporte coletivo urbano
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Alexandre Santos
PARECER: contrário

10 - PROJETO DE LEI N° 119/95 - do Sr. Mário Negromonte - que "dispõe
sobre a inserção do número do CPF ou carteira de identidade nos cartões
da sena, quina e loteria esportiva".
RELATOR: Deputado Carlos Alberto
PARECER: favorável ao Projeto e à emenda apresentada na Comissão

11 - PROJETO DE LEI N° 162/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "e.stabelece
exigência para a expedição dos certificados de conclusão dos cursos de 20
grau.e de bacharel em Letras e Ciências Pedagógicas".
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: contrário

12 - PROJETO DE LEI N° 197/95 - do Sr. Roberto RoCha - que "determina s
. inclusão, no currículo pleno dos estabelecimentos de 1° e 2° graus, da

disciplina 'Introdução às Normas de Trânsito"'.
RELATOR: Deputado Augusto Nardes
PARECER: favorável, com substitutivo

13 - PROJETO DE LEI N° 217/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "veda a cobrança
de taxa de matrícula, nos estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus, nos
casos que especifica".
RELATORA: Deputada Lydia Quinan
PARECER: contrário

14 - PROJETO DE LEI N° 252/95 - do Sr. Ricardo Izar - que "altera dispositivo
da Lei nO 7.377, de 30 de setembro de 1985, que 'dispõe sobre o exercício
da profissão de Secretário e dá outras providências"'.
RELATORA: Deputada Maria Elvira
PARECER: contrário

AVISO N° 33/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 29/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
D~curso: 5- Sessão

A PROPOSIÇÃOABAIXO SOMENTE 'RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO. .

1 - PROJETO DE LEI N° 1.604/91 - do Sr. Jackson Pereira - que i'disp6e
sobre prazo de utilização de livros didáticos e dá outras providências".
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RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior
PARECER:·favorável, com substitutivo

Quarta-feira 7 12373

A V I S O N° 35/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

i,lnício.: 01.06.95
Jior$rio.: 9h às12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.770/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
'821/94) - que "altera a composição do Conselho Deliberativo do Fundo
'Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER: favorável, com substitutivo

AV I S O N° 36/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 01.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

"1';. PROJETO DE LEI N° 4.229/93 - da S,.a Sandra Starling - que "dispõe
sobre inclusão de conteúdo programático em currículos escolares".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle

2 - PROJETO DE LEI N° 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa - que "destina as
receitas financeiras dos prêmios prescritos ou acumulados de Loteria
Federal, Loteria Esportiva Federal e Loteria de Números (Loto, Sena e
(Sena Especial) ao Programa Comunidade Solidária".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda

A V I S O N° 37/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 02/06/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.252/92 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "proíbe a
,exibição de filmes ou programas de televisão com cenas de sexo e nudez e
dá outras providências".
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RELATOR: Deputado Elias Abrahão
PARECER: favorável, com emenda

A V I S O N° 38/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 05.06/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

,1 - PROJETO DE LEI N° 4.645/94 - do Sr. Pinheiro Landim - que "altera
dispositivo da Lei nO 8.436, de 25 de junho de 1992, que 'instituéionaliza o
Programa de Crédito Educativo para estudantes Carentes'''. Apenso o PL
nO 142/95. .
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: contrário ao PL nO 4.645/94 e favorável ao de nO 142/95,
apensad.o

2 - PROJETO DE LEI N° 209/95 - do Sr. Valdir Colatto - "que dispõe sobre
bolsas de estudo, em cumprimento ao disposto nos artigos 212, parágrafo
5°, e 213, parágrafo 1°, da Constituição Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Paulo Lima
PARECER: favorável ao Projeto, com emenda e contrário à emenda
apresentada na Comissão

3 - PROJETO DE LEI N° 248/95 - da sra Laura Carneiro - que "cria o cartão de
identidade para os professores registrados no Ministério da Educação e do
Desporto".
RELATOR: Deputado Sílvio Torres
PARECER: contrário

A V ISO· N° 39195
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 05.06.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBÉRÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 85/95 - do Sr. José Coimbra - que "reconhece a
capoeira como um desporto genuinamente brasileiro e dá outras
providências"."
RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior
PARECER: favorável, com substitutivo
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AVISO N° 40/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 06/06/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 161/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de execução do Hino Nacional nos
estabelecimentos de ensino, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ricardo Barros
PARECER: favorável, com emenda

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anexo 11

HORÁRIO: 10 h
LOCAL: Plenário 10, Anexo 11

Reun~ão ordinária para apreciar a indicação das Lideranças do nome do
Deputado Humberto Souto para Ministro do Tribunal de Contas da União.

A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 5/06/95
Horário.: 9 às 12h e'14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.820/93 - do Sr. Nelson Marquezelli - que
estabelece critérios de parcelamento dos débitos das Prefeituras
Municipais para com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

2 - PROJETO DE LEI N° 4.389/94 - do Sr. Nelson Marquezelli - que dispõe
sobre a data de vencimento das prestações da casa própria e dá outras
prQvidências".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

Sala 125-A - Anexo 11

PAUTA 16
Data: 07.06.95
Local: Auditório do Anexo IV
Horário: 10:00 h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:

Df. MURILO PORTUGAL, Secretário do Tesouro Nacional
Df. THOMÁS TOSTA DE SÁ, Presidente da CVM
Df. PAULO CESAR XlMENES, Presidente do Banco do Brasil

ASSUNTO: "situação atual das dívidas mantidas pelo Tesouro Nacional
junto ao Banco do Brasil"

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Sala T-16 - Anexo 11

Local: plenário 16 - Anexo 11
Data: 07/06/95 Horário: 10h

PAU T A N° 14/95
A • Requerimentos

1 - Do Deputado CHICO FERRAMENTA - solicitando que seja convidado o Sr.
Raimundo de Mendes Brito, Ministro de Minas e Energia, para prestar
esclarecimentos sobre a atual situação da Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM e de seus funcionários.

2 - Do Deputado AROLDO CEDRAZ - solicitando realização de audiência
pública conjunta com a Comissão de Relações Exteriores, para ouvir o Dr.
Hermann Scheer, Presidente da European Solar Energy Association 
EUROSOLAR, sobre o desenvolvimento da Energia Solar no âmbito dos
governos da Europa e a viabilidade de aplicação da mesma no Brasil.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Sala T10, Anexo 11

Local: Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 11 horas

PAU T A N° 12/95
A) PARA CONHECIMENTO:

1 - MENSAGEM N° 651/94 - do Poder Executivo - que "informa o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República que no dia 8 de junho de
1994, em Belém do Pará, o Governo brasileiro assinou o Protocolo
Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à
Abolição da Pena de Morte".
RELATOR: Deputado PAULO DE VELASCO
PARECER: conclui que a matéria apenas informa a adesão do Brasil e
portanto torna-se desnecessária sua análise quanto ao mérito.

2 - OFíCIO N° 3.333/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "encaminha expediente
em nome do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, referente aos
fatos e informações sobre a 938 CONFERÊNCIA INTERPARLAMENTAR,
realizada em Madrid-Espanha, no período de 24 de março a 1° de abril de
1995.

B) PROPOSIÇOES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA
CASA:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - MENSAGEM N° 820/94 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto das modificações ao
Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovadas
por ocasião das reuniões anuais da Assembléia de Governadores do
Banco Africano de Desenvolvimento e Fundo Africano de Desenvolvimento,
realizadas em Dacar, Senegal, no período de 12 a 14 de maio de 1992".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD
PARECER: Favorável

4 - MENSAGEM N° 849/94 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo para Cooperação
nos Usos Pacíficos da Energia Nucelar, celebrado entre o Governo da
República Federativà do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em
Brasília, em 15 de setembro de 1994".
RELATOR: Deputado PAULO BAUER
PARECER: Favorável
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5 - MENSAGEM N° 1.202/94 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração·do Congresso Nacional o texto do Acordo, por troca de Notas
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Austrália, em Camberra, em 22 de agosto de 1994".
RELATOR: Deputado RAUL BELÉM
PARECER: Favorável

6 - MENSAGEM N° 1203/94 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Tratado sobre Extradição,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Austrália, em Camberra, em 22 de agosto de 1994".
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL
PARECER: Favorável

7 - MENSAGEM N° 96/95 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo para Restituição de
Veículos Automotores Roubados ou Furtados, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai,
em Brasília, em 1° de setembro de 1994".
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: Favorável

8 - PROJETO DE LEI N° 4.778/94 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre procedimentos de identificação de todos os passageiros, na entrada
e saída do País".
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA
PARECER: Favorável

9 - PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 11/95 - do Sr. Paes Landim - que "autoriza
a Mesa da Câmara a instituir prêmio comemorativo do centenário do início
das relações oficiais entre o Brasil e 9 Japão".
RELATOR: Deputado ANTONIO UENO
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA

Sala 107 A - Anexo II
Local: Plenário 9 - Anexo 11
Horário: 10 horas
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A -Requerimentos:

1':' Do Deputado José Pinotti - solicitando a realização de seminário
internacional sobre saúde, com apoio da ANFIP.

2 - Do Deputado Arnaldo Faria de Sá - solicitando a constituição de
Subcomissão Especial da Previdência Social, para estudar as matérias
pertinentes a esta área.

3 - . Do Deputado Carlos Mosconi - solicitando a realização de um simpósio
desta Comissão com os países que compõem o MERCOSUL, em o.utubro
do corrente ano, para discussão dos problemas na área da Saúde.

8 - Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

4 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 1.888-B, DE 1991
- que "regulamenta o pará~rafo 3° do artigo 226 da Constituição Federal".
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES
PARECER: favorável

5'- EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 1.148-B, DE 1988 - que
."dispõe sobre as ações de prevenção e controle das zoonoses urbanas e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável, e pelo encaminhamento do Relatório ao Poder
Executivo, para servir de subsídio às decisões do Governo

6 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 9/95 - do Poder Executivo - (MSC
nO 282/95) - que "institui fonte de custeio para a manutenção da Seguridade
Social, na forma do art. 195, § 4°, da Constituição, e dá outras·
providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorá'vel, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7 - PROJETO DE LEI N° 4.478/94 - do Sr. Pauderney Avelino - que
"estabelece condições para cumprimento de pena privativa de liberdade em
hospitais-presídios".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CERANTO
PARECER: contrário
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c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

8 - PROjETO DE LEI N° 3.249/92 - do Senado Federal (PLS nO 106/91) - que
"acrescenta dispositivos ao artigo 8° da Lei nO 8.134, de 27 de dezembro de
1990, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras
providências". (Apensos: PLs 1.208/91, 1.759/91, 1.953/91, 2.289/91,
4.001/93 e 4.834/94).
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: contrário, a este e ao de nO 4.001/93, apensado, e pela
incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a matéria dos PL's
de nOs: 1.208/91, 1.759/91, 1.953/91,2.289/91 e 4.834/94, apensados.

9 - PROJETO DE LEI N° 3.770/93 - do Senado Federal (PLS nO 339/91) - que
"dispõe sobre o registro, nos documentos de identidade, da opção pela
doação "post-mortem" de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para
fins de transplante". (Apensos: PL's 12/95, 22/95, 79/95, 288/95, e 371/95).
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: favorável a este, e contrário aos de nOs: 12/95, 22/95, 79/95,
288/95, e 371/95, apensados

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10 - PROJETO DE LEI N° 1.207/91 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "alteta o
parágrafo 4° do artigo 4° da Lei nO 7.678, de 8 de novembro de 1988, dando
maiores possibilidades de correção do mosto em fermentação".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável

11 - PROJETO DE LEI N° 1.891/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a maioridade ciVil e penal e sobre a idade para prestação do serviço militar
facultativo".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PARECER: contrário

12 - PROJETO DE LEI N° 2.147/91 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redação
do parágrafo 4° do artigo 41 da Lei de Benefício e Custeio da Previdência".
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA
PARECER: favorável, com substitutivo

13 - PROJETO DE LEI N° 2.274/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
direitos de aposentados e pensionistas que sejam idosos e excepcionais,
segurados da Previdência Social".
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PARECER: favorável, com emendas
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14 - PROJETO DE LEI N° 2.780/92 - do Sr. Adylson Motta - que "obriga os
hospitais, casas de saúde e estabelecimentos assemelhados a manter
enfermeiros diplomados nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável, com emenda

15 - PROJETO DE LEI N° 2.800/92 - da sra. Célia Mendes - que "cria benefícios
. previdenciários aos hemofílicos portadores da infecção pelo HIV
(SIDAlAIDS)".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: contrário
VISTA: a Deputada Fátima Pelaes apresentou voto ~m separado, favorável

16 - PROJETO DE LEI N° 3.065/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "assegura às
pessoas portadoras de deficiência física locomotora o direito de receber do
Governo cadeira de rodas".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável, com substitutivo

17 - PROJETO DE LEI N° 3.566/93 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "isenta
da contribuição para a Seguridade Social o proprietário de construção
residencial unifamiliar, nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável

18 - PROJETO DE LEI N~ 4.111193 - do Sr. Édison Andrino - que "altera o inciso
11I, do artigo 106 da Léi nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DUÍLlO PISANESCHI
PARECER (REFORMULADO): favorável, com emenda

19 - PROJETO DE LEI N° 4.120/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que "acrescenta
paragrafo único ao artigo 58 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de i 990 
Estatuto da Criança e do Adolescente, vedando aos menores de 18 anos
de idade a matrícula ou frequência a academias de lutas marciais e
estabelecimentos congêneres."
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário
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20 - PROJETO DE LEI N° 4.182/93 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre
a criação do Prêmio de Estímulo à Qualidade na Atenção à Saúde".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável

21 - PROJETO DE LEI N° 4.189/93 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o
uso da talidomida".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável

22 - PROJETO DE LEI N° 4.563/94 - do Sr. Telmo Kirst - que "permite ao
proprietário de imóvel rural abater do Imposto de Renda os. gastos com
produtos farmacêuticos adquiridos para uso de seus familiares e seus
trabalhadores".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: contrário

23 - PROJETO DE LEI N° 4.594/94 .. do Sr.. Paulo Paim - que "dispõe sobre o
atendimento de emergência de acidentes do trabalho em localidades onde
não existe rede do Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável

24 - PROJETO DE LEI N° 4.626/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dá nova redação
·ao artigo 37 da Lei nO 3.807, de 26 de agosto de 1960, para .atribuir à
pensão valor correspondente à aposentadoria".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável, com substitutivo

25 - PROJETO DE LEI N° 4.765/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "altera o artigo
77 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os
registos públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICÃO BRíGIDa
PARECER: pela incompetência da Comissao para se pronunciar sobre a
matéria
VISTA: a Deputada Ceci Cunha não apresentou manifesta~o escrita

26.. PROJETO DE LEI N° 5/95 - do Sr. Adylson Motta - que "determina a
obrigatoriedade de os hospitais de grande porte contarem com
cirurgiões-dentistas em seus corpos clínicos".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: contrário
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.27 - PROJETO DE LEI N° 62195 - do Sr. Simão Sessim - que "dispõe sobre a
complementação da aposentadoria paga aos empregados da Casa da
Moeda do Brasil e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável

28 - PROJETO DE LEI N° 78/95 - do Sr. José Janene - que "altera dispositivo
da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização
da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências".
(Apenso: PL 254/95).
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA
PARECER: contrário, a este e ao de nO 254/95, apensado
VISTA: a Deputada Alcione Athayde apresentou voto em separado,
favorável

29 - PROJETO DE LEI N° 114/95 - do Sr. Benedito Domingos - que "inclui os
gastos com medicamentos, aparelhos e equipamentos de uso indicado por
médicos entre os abatimentos admitidos na declaração do Imposto de
Renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PARECER: favorável

30 - PROJETO DE LEI N° 131/95 - das Srts. 'Maria Laura e Marta Suplicy - que
"dispõe sobre a indenização à concubina, no caso de acidente do trabalho
do companheiro. (Apenso: PL 334/95)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
~A~ECER (REFORMULADO): favorável, com substitutivo, a este e ao de
nO'334/95, 'ápensado

31 - PROJETO DE LEI N°' 133-Al95 - do Sr. Elias Murad - que "institui a
obrigatoriedade da instalac;âó de' fornos crematórios em centros urbanos
com população superior a' um milhão de habitantes e dá outras
providências".
REtATOR; Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável, com adoção das emendas apresentadas na
CDCMAM

32··P.ROJE1"O DE LEI ,N~. ·184/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "altera a
redação do parágrafo 2° do artigo 15, da Lei nO 8.213, de 24 de julho de
,1991, que."dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: contrário

33 - PROJETO DE LEI N° 212/95 - do Sr. João Fassarella - que "dispõe sobre a
punição dos estabelecimentos que discriminam a mulher".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: favorável
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34 - PROJETO DE LEI N° 247/95 - do Sr. Vilson Santini - que "institui o
Vale-Remédio e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: favorável
VISTA: o Deputado Ayres da Cunha nãó apresentou manifestação escrita

35 - PROJETO DE LEI N° 277/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que
"estabelece isenção de Imposto de Renda nas hipóteses de moléstia
grave".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA
PARECER: contrário

36 - PROJETO DE LEI N° 307/95 - do Sr. Genésio Bernardino - que "assegura
às pessoas de baixa renda gratuidade no exame do código genético (DNA)
nas hipóteses que indica".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável, com emenda

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 2/6/95
Horário.: I"" 1S 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 23 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.974/92 - do Sr. Francisco Dornelles - que "dá nova
redação ao artigo 215 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
dispondo sobre o direito do dependente à remuneração do funcionário
falecido, nas condições que menciona, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

2 - PROJETO DE LEI N° 4.673/94 - do Sr. Francisco Dornelles - que "permite
a dedução, a. título de encargo de família, de quota referente ao nascituro".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

3 - PROJETO DE LEI N° 4.681-A/94 - do Sr. Sérgio Arouca - que "dispõe
sobre as condições e funcionamento de serviços de saúde para as
populações indígenas".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

4 - PROJETO DE LEI N° 416/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "dá nova redação
ao inciso VIII do artigo 30, da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
alterando o limite de 70m2 para isenção de contribuição à Seguridade
Social no caso de construção residencial unifamiliar destinada ao uso
próprio".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
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5 - PROJETO DE LEI N° 441/95 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a
instalação e o funcionamento de estabelecimentos que tratam de
dependentes de drogas de abuso".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

6 - PROJETO DE LEI N° 447/95 - do Sr. José Janene - que "altera a redação
do artigo 75 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, instutui o Plano de Custeio, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

7 - PROJETO DE LEI N° 456/95 - do Sr. Roberto Pessoa - que "dá nova
redação ao artigo 45 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
sobre.a organização da Seguridade Social, intitui Plano de Custeio, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 216/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.815/91 - do Senado Federal (PLS nO 377/89) - que
"altera dispositivos do Decreto-lei nO 4.657, de 4 de setembro de 1942, e da
Lei nO 3.071, de 10 de janeiro de 1916, e dá outras providências". (Apenso:
PL 240/95)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

2 - PROJETO DE LEI N° 157/95 - da sra. Teima de Souza, que "dispõe sobre
o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAHYLlNO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Sala T-14 - Anexo 11

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11, às 9h30
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PAUTA N° 11/95

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA
1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 32/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (MSG N° 493/94) - que "aprova o texto do Acordo, por
troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por parte
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino da Dinamarca, em Brasília, em 22 de março de 1994".
Relator: Deputado ALMINO AFFONSO
Parecer: favorável

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 62/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (MSG N° 077/95) - que "aprova os textos dos Acordos,
por troca de Notas, de 1° e 2 de junho de 1994, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, que
modificam e complementam o Acordo, celebrado entre os dois Governos
em 26 de setembro de 1992, para a construção de uma segunda ponte
sobre o Rio Paraná".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: favorável

PRIORIDADE

3 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
6.664-A/85 - que "introduz modificações na Consolidação das Leis do
Trabalho, na parte que disciplina a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável
Apresentação de voto em separado, do Deputado José Carlos Aleluia,
contrário
VISTA: Deputado SANDRO MABEL, em 31/05/95 (*)

4 - PROJETO DE LEI N° 4.869/94 - do Senado Federal (PLS N° 72/94) - que
"altera o artigo 110 da Lei nO 8.443, de 16 de julho de 1992 - Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União", .
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

5 - PROJETO DE LEI N° 3.907/93 - do Senado Federal (PLS N° 327/91) - que
"dispõe sobre a participação dos empregados na direção das sociedades
de economia mista e empresas públicas vinculadas à União".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTE,L
PARECER: favorável, com substitutivo
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Apresentação de voto em separado, do Deputado José Carlos Aleluia,
contrário
VISTA: Deputado SANDRO MABEL, em 31/05/95 (*)

6 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 40-A/91 - que "estabelece indenização
compensatória no caso de despedida de empregados que contem com
idade igualou superior a 50 anos".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: contrário às duas (2) emendas de Plenário
VISTA: Deputado SANDRO MABEL, em 10/05/95 (*)

7 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 57/91 - do Sr. Jackson Pereira 
que "dispõe sobre a escolha do Procurador Geral da República":
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: contrário
VISTA: Deputado SANDRO MABEL, em 31/05/95 (*)

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

·8 - PROJETO DE LEI N° 1.936/91 - dos Srs. Chico Vigilante e Eduardo Jorge 
que altera disposições da Lei nO 6.903, de 30 de .abril de 1981, que "dispõé
sobre a aposentadoria dos juízes temporários da União, de que trata a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER
PARECER: favorável, com substitutivo
Apresentação de voto em separado, do Deputado Luiz Moreira, favorável,
com restrição, ao projeto
VISTA: Deputado OSVALDO BIOLCHI, em 31/05/95 (*)

9 - PROJETO DE LEI N° 146/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre
ocupantes de cargos ou funções com acesso a informações privilegiadas".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECER: contrário

10 - PROJETO DE LEI N° 167/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "dispõe sobre a
aplicação do disposto no inciso XXXIII, do artigo 5°, da Constituição
Federal",
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário
VISTA: Deputado ZAIRE REZENDE, em 31/05/95 (*)
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B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

11 - PROJETO DE LEI N° 4.698/94 - do Poder Executivo - MSG N° 540/94 
que "introduz modificações no artigo 92 do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, com as alterações introduzidas pela Lei
nO 7.209, de 11 de julho de 1984, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputada MARIA LAURA, em 31/05/95 (*)

"-
12 - PROJETO DE LEI N° 4.822/94 - do Tribunal de Justiça do Distrito Federal

e dos Territórios - MSG N° OQ1/94 - que "conta, em dobro, o tempo de
serviço prestado em Brasília, no período que menciona".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
PARECER: favorável
VISTA: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA, em 31/05/95 (*)

13 - PROJETO DE LEI N° 4.859/94 - do Ministério Público da União (Mensagem
2/94) - que "regulamenta a concessão, aos Membros do Ministério Público
da União, do auxílio-moradia de que trata a Lei Complementar nO 75, de 20
de maio de 1993".
RELATOR: Deputado JACKSON PEREIRA
PARECER: favorável
VISTA: Deputado AGNELO QUEIROZ, em 31/05/95 (*)

14 - PROJETO DE LEI N° 1.587/91 - do Senado Federal (PLS N° 42/91) - que
"estabelece normas de proteção à saúde dos trabalhadores de biotério e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

15 - PROJ~TONDE LEI N° 5.141/90 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre
as obngaçoes dos empregadores em relação à saúde dos trabalhadores".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com substitutivo

16 - PROJETO DE LEI N° 1.368/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "determina a
alienação de bens imóveis de' propriedade do Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS destinados' a residência de seus
servidores, através de linha de crédito especial aberto pela CEF - Caixa
Econômica Federal".
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RELATOR: Deputado SANDRO MABEl
PARECER: favorável, com substitutivo

17 - PROJETO DE LEI N° 2.708/92 - dos S(s. Luiz Gushiken e José Cicote 
que "acrescenta artigo ao Título X, Capítulo I, das Disposições Preliminares
da Consolidação das leis do Trabalho - Decreto-lei nO 5.452, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VAlDOMIRO MEGER
PARECER: contrário

18· PROJETO DE lEI N° 2.899/92 - do Sr. Sérgio Arouca - que "altera
dispositivo da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943"
RELATOR: ILDEMAR KUSSlER
PARECER: favorável, com emenda·

19 - PROJETO DE LEI N° 3.317/92 - do Sr. João Mendes - que "dispõe sobre a
transposição da Categoria Funcional de Agente de Segurança de Tráfego
Aéreo para o Grupo DACTA - Código 1301 - Técnico de Defesa Aérea e
Controle do Tráfego Aéreo, níveis NS-25 e NS-14".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
PARECER: contrário

20 - PROJETO DE LEI N° 4.431/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
atualização monetária dos saldos das contas individuais do Fundo de
Participação PIS/PASEP e de débitos da administração pública para com
os servidores civis e militares".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
VISTA: Deputado IlDEMAR KUSSLER
Devolução da vista apresentando voto em separado, contrário

21 - PROJETO DE LEI N° 4.567/94 - do Sr. Paulo Paim - que "impõe ao
empregador o adiantamento das despesas do empregado com médico
anestesista".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável

22 - PROJETO DE LEI N° 4.629/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
aposentadoria especial dos trabalhadores que exerçam atividades com lã
in natura".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEl
Devolução da vista apresentando voto em separado, contrário
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23· PROJETO DE LEI N° 4.653/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
jornada de trabalho de 40 horas semanais".
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇA
PARECER: favorável, com emenda

24 - PROJETO DE LEI N° 4.654/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
concessão de aposentadoria especial aos empregados em serviço de
limpeza, asseio, conservação e coleta de lixo".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA, EM 31/05/95 (*)

25 - PROJETO DE LEI N° 4.710/94 - do Sr. Paulo Paim'· que "dispõe sobre a
profissão de Técnico de Operação em Processamento, Utilidades e
Transferência de Estocagem em plantas de extração e refino de petróleo,
petroquímica e química, regula seu exercício, concede aposentadoria
especial e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com duas (2) emendas
VISTA: Deputado SANDRO MABEL
Devolução da vista apresentando voto em separado, contrário

26· PROJETO DE LEI N° 26/95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que "dispõe sobre a
regulamentação da atividade de ombudsman nas empresas que
especifica".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: Deputado SANDRO MABEL
Devolução da vista, apresentando voto em separado, contrário

27 - PROJETO DE LEI N° 52/95 - da Sra. Rita Camata • que "acrescenta
parágrafo único ao artigo 393 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT",
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEL
Devolução da vista apresentando voto em separado, favorável, com
emenda

28 - PROJETO DE LEI N° 53/95 - da Sra. Rita Camata - que "dá nova redação
ao parágrafo 60 do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
PARECER: favorável, com substitutivo
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29 - PROJETO DE LEI N° 54/95 - da Sra. Rita Camata - acrescenta parágrafos
ao artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e determina outras
providências"
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo

30 - PROJETO DE LEI N° 98/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "altera o parágrafo
5° do artigo 6° da Lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990, estendendo ao
servidor aposentado o direito à aquisição de imóvel funcional".
RELATOR: Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA

PARECER: contrário
VISTA: Deputada MARIA LAURA
Devolução da vista sem manifestação escrita

31 - PROJETO DE LEI N° 102/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "acrescenta
parágrafo 4° ao artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, 'para
excluir do salário do trabalhador rural liberalidades concedidas nas
condições que menciona"
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: favorável

32 - PROJETO DE LEI N° 107/95 - do Sr. Odelmo Leão .. que "modifica os
artigos 589 e 590" da Consolidação das Leis do Trabalho, extingue a
destinação de parte da contribuição sindical à Conta Especial de Emprego
e Salário do Ministério do Trabalho e dá outras providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
PARECER: contrário

33 - PROJETO DE LEI N° 124/95 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redação
dos artigos 47 e 120 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
PARECER: favorável, com substitutivo

34 - PROJETO DE LEI N° 129/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "regulamenta a
profissão de maitre e de garçom e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: Deputado SANDRO MABEL
Devolução da vista apresentando voto em separado, contrário

35 ~ PROJETO DE LEI N° 137/95 -' do Sr. Beto Mansur - que "institui incentivos
para a contratação, sob as condições que especifica, de adolescentes
entre 12 e 18 anos de idade, em regime de iniciação ao trabalho,. e
v.atermina outras providências",
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RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável

36 - PROJETO DE LEI N° 139/95 - do Sr. Paulo Paim - que "institui gratificação
natalina na forma de cesta básica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

37 - PROJETO DE LEI N° 145/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre
revogação do artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
PARECER: favorável

38 - PROJETO DE LEI N° 149/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre as
doações e presentes recebidos por servidores públicos da administração
direta e indireta, bem como das Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público".
RELATOR: Deputado JACKSON PEREIRA
PARECER: contrário

39 - PROJETO DE LEI N° 202/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com duas (2) emendas

(*) Proposições com prazo de vista já vencido na Comissão.

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 5/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 18 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 373/95 - do Sr. Inocêncio de Otiveira - que "autoriza o
parcelamento do reéolhimento de contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas concessionárias de serviço público federal e a transaçáo e
remissão de débitos, na forma que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
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COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A - Anexo 11

PAU T A N° 7/95
Data: 7.6.95
Local: plenário nO 11 do anexo 11
Horário: 10h

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 3.690/93 - do Sr. Jackson Pereira- que "determina o
controle, em listagem, dos passageiros de embarcações".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PARECER: favorável, com substitutivo

2 - PROJETO DE LEI N° 4.609/94 (apensado o PL nO 4.611/94) - do Sr. Osório
Adriano - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aquisição de veículos utilitários de aluguel, para transporte público
alternativo de passageiros".
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO
PARECER: favorável a este e ao PL nO 4.611194, apensado, com
substitutivo
VISTA CONJUNTA: Os Deputados Barbosa Neto, Mauro Lopes e Carlos
Santana devolveram o projeto, os dois primeiros sem manifestação escrita
e o terceiro apresentando voto em separado

3 - PROJETO DE LEI N° 4.622/94 - do Sr. Ronaldo Perim- que "determina a
inserção de mensagem voltada à educação para o trânsito nas
propagandas de estabelecimentos que fabriquem, comercializem ou
prestem serviços ligados a veículos automotores ou seus componentes".
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N°·10/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 1% 6/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 28 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 411/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "isenta do
pagamento de pedágio os veículos destinados ao transporte de carga".
RELATOR: Deputado Duíuo PISANESCHI
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A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

rnício.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: - sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 475/95 - do Sr. Ricardo Barros - que "dispõe sobre a
posição do cano de escape ~descarga) dos caminhões e ônibus".
RELATOR: Deputado JOSE·CARLOS LACERDA

A V I S O N° 12195
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 07/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N°
4.793/94 - do Sr. Iberê Ferreira - que "dispõe sobre o uso do cinto de
seguranÇa em veículos automotores". (apensos os PLs nOs. 301/95,
4.810/94, 174/95, 187/95,344/95,65/95,382/95,423/95 e 196/95)
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 155/93 • Imunidade Parlamentar

Salas 131 C/135C - Anexo II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 10, Anexo 11
CONVIDADO:
Dr. PAULO BROSSARD - Ex-Ministro de Estado da Justiça

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 169/93 · Sistema Único de saúde

Salas 131C/135C - Anexo II
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AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 31/05/95

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões

Decurso: 58 Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 169/93 - dos Srs. Waldir
Pires, Eduardo Jorge e outros - que "altera o inciso IV do art. 167 e o art.
198 da Constituição Federal e prevê recursos orçamentários a nível da
União, Estados e Municípios para manutenção. do sistema único de saúde
com o financiamento das redes públicas, filantrópicas e conveniadas".
(Sistema Único de Saúde).

COMISSÃO ESPECIAL
Crédito Rural

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
local: Plenário 14, Anexo 11
CONVIDADOS:
Dr. GllMAN VIANA - Presidente da FAEMG; e
Dr. OZIAS MONTEIRO RODRIGUES - Presidente da ASBACE.

(Encerra-se a Se~ão às 19 horas e 33 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
ANA GUALlERINA ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 4207, da fim
ção comissionada de 2& substituta do Secretário de Comissões Per
manentes, FC-06, que exercia na Comissão de Minas e Energia, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, a partir de 05 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
dOt Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO 205, de
28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
parágrafo único, inciso I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
GUSTAVO VOLKER LUEDEMANN, ocupante de cargo da Cate
goria FunciODJl1 de Analista Legislativo - atribuição Assistente Técni
co, Padrlio 44, ponto nO 5163, da função comissionada de Consultor
Legislativo, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, que exemia no Núcleo Coordenador do Assessoramento às Co
missões, da AssesSOIÍa Legislativa, da Diretoria Legislativa, a partir
de 18 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
dO t Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea at do Ato da
Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, HELENA HELLER DO
MINGUES ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão 45,
ponto nO 3981, da função comissionada de Consultor Legislati
vo, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exercia no 8° Núcleo Temático de Consultoria e Assessora
mento, da Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a
partir de 18 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
dO t Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atnbuições
que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n° 205, de
28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
parágrafoúnico, inciso I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
SANDRO SILVA GONÇALVES, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Pa
drlio 44, ponto n° 50%, 'da função comissionada de Assessor legisla
tivo - Área Treze, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia na Assessoria Legislativa, da Diretoria Legis
lativa, a partir de 25 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
dOt Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui-

ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com
o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nO 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, VITAL DIDONEf, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Pa
drlio 44; ponto nO 5102, da função comissionada de Assessor Legisla
tivo - Area Quinze, FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia na Assessoria Legislativa, da Diretoria Legis
Iativa, a partir de 18 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995•.,.. Luís Eduar
dOt Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de
24 de abril de 1995, publicado no Diário do Congresso Nacional
de 25 subseqüente, que nomeou FRANCISCO CLÁUDIO PlNfO
PINHO para exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Penna
nente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
dO t Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com
o artigo 1~, § 6° da Lei nO 8.112, citada, a nomeação de HAROL
DO ARAUJO moGO DE SIQUEIRA para exercer, no Gabinete
do Lider do Partido da Frente Liberal, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
dO t Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com
o artigo 13, § 6° da Lei nO 8.112, citada, a nomeação de JOSÉ CA
VALCANTI DE LIMA para exercer, no Gabinete do Primeiro Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
dO t Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo go,
item 11, da Lei nO 8.112, citada MARlZA FERNANDES AMA
RAL para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3° do Ato da
Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova denomina
ção dada pelo artigo 1° da Resolução n° 4, de 13 de junho de 1991,
combinada com o artigo lOdo Ato da Mesa nO 05, de 16 de feve
reiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
dO t Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 9°, item TI, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado com o arti
go 13 da Resolução n° 21, de 1992, GEfI.'TIL SBARDELOTIO,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão 44, ponto nO 4419, para
exercer, a partir de 04 de maio do corrente ano, no Gabinete do
Terceiro Secretário, a função comissionada de Assistente de Gabi
nete, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 16, de 03 de maio de
1995.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar·
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo ~, parágrafo único, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado
com os artigos 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro e 1992, e
o 8°, § 6° da Resolução nO 48, de 26 de agosto de 1993, GUSTA
VO VOLKER LUEDEMANN, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Assistente Técni
00, Padrão 44, ponto nO 5163, para exercer na Assessoria Legislati
va, da Diretoria Legislativa, a partir de 18 de maio do corrente
ano, a função comissionada de Assessor Legislativo - Área Três,
FC-07, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfor
mada pelo artigo 55 da Resolução n021, de 04 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo ~, parágrafo único, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado
com os artigos 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro e 1992, e
o 7°, da Resolução 48, de 26 de agosto de 1993, HEIENA HEL
LER DOMINGUES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão 45,
ponto nO 3981, para exeICer no Núcleo Coordenador do Assessora
mento às Comissões, da Assessoria Legislativa, da Diretoria Le
gislativa, a partir de 18 de maio do corrente ano, a função
comissionada de Consultor Legislativo, FC-07, do Quadro Penna
nente da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 26 da mencio
nada Resolução n° 48, de 1993.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 9°, item TI, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado com o arti
go 13 da Resolução n° 21, de 1992, IREUDA AUGUSTA DE
SOUZA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislativos, Padrão

30, ponto n° 4812, para exeICer, a partir de 23 de maio do corrente
ano, no Gabinete do Quarto Secretário, a função CO!Ilissionada de
Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transfonnada pelo artigo lOdo Ato da Mesa nO 16,
de 03 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo ~, parágrafo único, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado
com os artigos 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,
e o 7° da Resolução 48, de 26 de agosto de 1993, SANDRO SIL
VA GONÇALVES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão 44,
ponto nO 5096, para exeICer no 6° Núcleo Temático de Consultoria
e Assessoramento, da Assessoria Legislativa, da Diretoria Legisla
tiva, a partir de 25 de maio do corrente ano, a função comissiona
da de Consultor Legislativo, FC-07, do Quadro Pennanente da
Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 26 da mencionada Re
solução nO 48, de 1993.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, allnea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo ~, parágrafo único, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado
com os artigos 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,
e o 7° da Resolução 48, de 26 de agosto de 1993, VITAL DIDO
NET, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Le
gislativo - atribuição Assistente Técnico, Padrão 44, ponto n°
5102, para exercer no 2° Núcleo Temático de Consultoria e Asses
soramento, da Assessoria Legislativa, da Diretoria Legislativa, a
partir de 18 de maio do corrente ano, a função comissionada de
Consultor Legislativo, FC-07, do Quadro Pennanente da Câmara
dos Deputados, criada pelo artigo 26 da mencionada Resolução n°
48, de 1993. combinada com o artigo 1° do Ato da Mesa nO 12, de
29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da
Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no
artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar ANA GUALTERINA ALENCAR ARARIPE CAR
NEIRO, ponto nO 4207 e FRANCISCO ELZIR IRlNEU, ponto
nO 1218, ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Analis
ta Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, para
substituírem, sucessivamente, o Secretário de Comissão Perma
nente, FC-06, na Comissão de Minas e Energia, da Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, em seus impedimentos eventuais, a partir de 05 de
maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. - Luís Eduar·
do, Presidente.
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APOSTILA

O Diretor:Geral da Câmara dos Deputados declara que a
servidora JANE CARVALHO HORMES, a quem se refere o pre
sente título, está sendo nomeada para o cargo de Assessor Admi
nistrativo, CNE-07, e não Assessor Técnico, CNE-07, como
consta.

Diretoria-Geral, 7 de junho de 1995. - AdeJmar Silveira
Sabino, Diretor-Geral.

O Presidente da Câmara dos DeJ.Xltados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 09 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do ar
tigo 90, item lI, da Lei nO 8.112, citada, JANE CARVALHO HOR
MES, para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de Assessor
Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, criado pelo artigo 1° da Resolução n° 23, de 17 de junho de
1980, combinado com o artigo 3° do Ato da Mesa nO 47, de 07 de
outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

APOSTILA

O Diretor-Geral da Câmara dos Deputados declara que a
servidora MARIA LÚCIA ANDRADE SANTOS, a quem se refe
re o presente título, está sendo nomeada para o cargo de Assessor
Administrativo, CNE-1O, e não Assessor Técnico, CNE-1O, como
consta.

Diretoria-Geral, 7 de junho de 1995. - AdeJmar Silveira
Sabino, Diretor-Geral.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 09 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do ar
tigo 9°, item lI, da Lei n° 8.112, citada, MARIA LÚCIA ANDRA
DE SANTOS, para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de
Assessor Técnico, CNE-10, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 1° da Resolução nO 23, de 17 de ju
nho de 1980, combinado com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47, de
07 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

APOSTILA

O Diretor-Geral da Câmara dos Deputados declara que a
servidora OLINDA RlBElRO DE MAGALHÃES, a quem se re
fere o presente título, está sendo nomeada para o cargo de Asses
sor Administrativo, CNE-10, e não Assessor Técnico, CNE-10,
como consta.

Diretoria-Geral, 7 de junho de 1995. - AdeJmar Silveira
Sabino, Diretor-Geral.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 09 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do ar-

tigo 9°, item lI, da Lei n° 8.112, citada, OLINDA RIBElRO DE
MAGALHÃES, para exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de
Assessor Técnico, CNE-1D do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 1° da Resolução n° 23, de 17 de ju
nho de 1980, combinado com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47, de
7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 31 de maio de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

PORTARIA

PORTARIA N° 027195

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo
com o art. 259 do Regimento Interno, combinado com o inciso 11
do Art. 1° do Ato da Mesa nO 205, de 1990, resolve credenciar o
Senhor MURlLLO DE ARAGÃO como Representante da Asso
ciação Nacional de Editores de Revistas/ANER.

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995, - Deputado
Wilson Campos, Primeiro Secretário.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÔFS

REQUERIMENTO DE JNFORMAÇÕES N° 563195
(Do Sr. Deputado Inácio Anuda)

Requer informações sobre a viagem do Minis
tro das Comunicações a países da Europa.

Na forma do art. 50 da Constituição Federal, combinado
com os artigos 115 e 116 do Regimento Interno, requeiro envio de
oficio ao Exmo Sr. Ministro das Comunicações, solicitando as se
guintes informações:

1. Quais os países que o Sr. Ministro visitará oficialmente,
em nome do Governo do Brasil.

2. Quais os temas a serem tratados no encontro do Sr. Mi
nistro com dirigentes da empresa estatal de telecomunicações da
França.

3. Quais as razões da viagem da equipe técnica do Ministé
rio à Inglaterra e à Alemanha e qual a agenda da referida viagem.

Justificação

O jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 28-05-95,
informa que o ExmO Sr. Ministro das Comunicações, Sérgio Mot
ta, no período de 12 a 18 de junho próximo. estará viajando para a
Suiça, onde participará da reunião da União Internacional de Tele
comunicações e à França, onde manterá contatos com dirigentes
da empresa estatal de tel~unicações.Informa ainda que a equi
pe do Ministério prolongará a viagem à Inglaterra e à Alemanha.

Importante destacar que a referida viagem ocorre no mo
mento em que o Congresso Nacional discute Proposta de Emenda
Constitucional que trata da quebra do monopólio estatal das tele
comunicações, que se ocorrer de fato possibilitará a entrada de
empresas estrangeiras na operação de serviços de telecomunicaçõ
es. Registre-se inclusive o fato de que a empresa estatal France
Telecom opera parte dos selViços na Argentina após a quebra do
monopólio estatal. Neste sentido os esclarecimentos solicitados
são importantes para que possamos ter ciência das iniciativas do
governo brasileiro na estratégica área das telecomunicações.

Sala das Sessões, 30 de maio de 1995. - Deputado Inácio
Arruda, PC do B/CE.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Inácio Anuda
dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro das
Comunicações informações sobre viagem que o titular da Pasta fará a
países da Europa, no periodo de 12 a 18 de junho corrente.
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É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da m,atéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, de junho de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo "Ad referendum"
Em 06-06-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N°~5
(Da Exm&S~Ana Júlia Carepa)

Requeiro nos termos do art. 50 da Constituição Federal, e
com base nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos
DefAltados, que seja enviado atencioso expediente ao Exmo Sr. Pe
dro Malan, Ministro da Fazenda, para que solicite a Superinten
dência de Seguros Privados - ~USEP, as seguintes infonnações:

a) Quais as agências banCárias que sofreram assaltos no Es
tado do Pará no decorrer dos anos de 1994 e 1995?

b) Quais as que receberam seguro pela ocorrência dos sinis
tros e o valor dos mesmos?

c) Quais as seguradoras respectivas?
Sala das Sessões, 30. de maio de 1995. - DefAltada Ana J6

liaCarepa.

I-Rdat6rio

Pela presente proposição, a Senhora Deputada Ana Júlia di
rige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhoc Ministro da
Fazenda, no âmbito da Superintendências de Seguros Privados 
SUSEP, infonnaçõe& sobre pagamento de seguros a agências ban
cárias assaltadas no Estado do Pará.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da m,atéria (art. 50, § ~, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, de junho de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 565, DE 1995
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Solicita informações ao Ministro da Justiça so
bre providências desse Ministério em rdação a em
preendimento de produção de cdulose próximo à
aldeia dos índios pataxós.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 5°, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2° e 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da
Justiça, o seguinte Pedido de Informações:

A empresa Veracmz Florestal pretende implantar na região
de Porto Seguro, Estado da Bahia, projeto para a produção de ce
lulose, já tendo comprado 96.000ha de terras, onde vem plantando
eucalipto desde 1992.

O local de constnlção da fábrica se situa às margens do rio
Santo Antonio, em Santa Cruz de Cabrália, a 30 km da aldeia dos
índios patax6s. Ocupará uma área de 860.000m2 e empregará

6.000 traballiadores braçais na fase de instalação.
Entidades ambientalistas e a população das cidades vizinhas

a Eunápolis são contra a instalação do empreeendimento argumen
tando que o número de empregos é insignificante perto do investi
mento de 1 bilhão e 200 milhões de d6lares que a empresa
pretende fazer. Além disso, temem a contaminação da água por es
goto químico, o desaparecimento da fauna com a monocultura de
eucalipto, o mau cheiro e o êxodo rural.

Entre as preocupações com o empreendimento também está
a referente aos impactos na comunidade indígena, uma vez que o
empreendimento poderá afetar o rio Santo Antonio, do qual de-

• pende, grandemente, aquela aldeia.
Segundo as informações disponíveis, o Estudo de Impacto

Ambiental- ElA e o Relatório de Impacto Ambiental- Rima fo
ram entregues ao Centro de Recursos Ambientais - CRA, que é o
órgão ambiental do Estado da Bahia. Estavam previstas duas au
diências públicas para a discussão do empreendimento. A decisão
fmal sobre os pedidos de licença ambiental cabe ao Conselho Es
tadual de Proteção Ambiental- Cepram.

Considerando as possiveis interferências do empreendimen
to·com a comunidade indígena" solicitamos infonnaçõe& sobre as
providências que o Ministério da Justiça está adotando ou preten
de adotar emrelação a essa questão.

Sala das Sessões, 30 de maio de 1995. - Deputado Femau
do Gabeira.

I-Rdatórlo

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Fernândo Ga
beira dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro da Justiça infonnaçães sobre o projeto para produção de
celulose, pretendido pela Empresa Veracruz Florestal, na Região
de Porto Seguro, Estado da Bahia.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, de junho de 1995. - Deputado Ro-
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"Ad referendum" •
Em 6-6-95. - Luís Eduardo, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRffiUTAÇÃO

16" Reunião (Ordinária), realizada
em 31 de maio de 1995

No dia 31 de maio de 1995, às 10 horas e 35 minutos, no
Plenário 10, Anexo TI, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão de Finanças e Tributação, sob a presidência de seu titular,
Depltado Gonzaga Mota, presentes os seguintes Deputados: Mus
sa Demes, Márcio Fortes e Max Rosenmann, Vice-Presidentes;
Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Germano Rigotto, Hermes Par
cianello, Homero Oguido, Luís Roberto Ponte, Pedro Novais, Au
gusto Viveiros, Benito Gama, Félix Mendonça, Jaime Fernandes,
José Carlos Vieira, Manoel Castro, Os6rio Adriano, Roberto
Brant, Basílio Villani, Delfun Netto, Francisco Dornelles, Paulo
Mourão, Antônio Kandir, Jackson Pereira, Yeda Crusius, Celso
Daniel, Conceição Tavares, José Fortunati, José Janene, Sérgio
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Naya, João Colaço, José O1aves e João Pizzolatti (Titulares); Pau
lo Ritzel, Pinheiro Landim, Hugo Lagranha, Arnaldo Medeiros,
Jorge Anders, José Augusto, Marcelo Deda, Luiz Carlos Hauly e
Márcio Reinaldo (Suplentes). Deixaram de comparecer os Deputa
dos Saulo Queiroz, Fernando Torres, Márcia Cibilis Viana, Eujá
cio Simões e Jurandyr Paixão. Compareceu ainda os não membros
Deputados André Puccinelli, José Egydio, Edinho Araújo e Júlio
César. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos
os trabalhos. Foram aprovadas, unanimemente, as Atas da 14& e da
15& reuniões, realizadas em 17 e 25 de maio. Expediente: O Presi
dente levou ao conhecimento da Comissão a Dislribuição nO 21,
efetuada em 22 de maio; e as Redislribuições nOs 3 e 4, efetuadas
em 18 e 25 de maio respectivamente. Após, comunicou que o Fó
rum de Debates sobre o primeiro ano do Plano Real, a realizar-se
nos dias 27, 28 e 29 de junho próximo, seria aberto pelo Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, e teria como primeiro expositor o Prof.
Mário Henrique Simonsen, seguindo-se a programação já estabe
lecida, transmitida aos presentes. Informou, ainda, que, após a reu
nião ordinária, se realizaria a audiência pública com a participação
do Ministro Adib Jatene, para falar sobre a situação da saúde no
País. ReafIrmou também que no dia seguinte se realizaria a au
diência pública sobre o Programa de Garantia de Renda Mínima,
tendo como expositor o Senador Eduardo Suplicy. Seriam debate
dores os Senhores Antônio Maria da Silveira, Prof. da Escola de
Administração da Fundação Getúlio Vargas; José Roberto Maga
lhães Teixeira, Prefeito de Campinas; Cristovam Buarque, Gover
nador do DF; e o Deputado Germano Rigotto. Após essas
comunicaçoes, o Presidente solicitou ao Deputado Antônio Kandir
que ftzesse um relato sobre o andamento dos trabalhos da Subco
missão Especial de Análise e Propostas de Reforma Tributária.
Em resposta, o parlamentar explicou que a Subcomissão já havia
realizado a primeira das reuniões programadas, versando a respei
to de Impostos Sobre o Consumo, adiantando que no penodo da
tarde se realizaria a segunda dessas reuniões, tendo como tema o
Imposto Sobre a Renda, participando como expositores os Senho
res Ricardo Varsano, do IPEA; Eivany Silva, da SBS Consultoria;
Olto Glasner, do Conselho de Conlribuintes do Ministério da Fa
zenda; Expedito Luz, da Confederação Nacional da Indústria; e o
Deputado Luís Roberto Ponte. Ordem do Dia: 1) Requerimento
dos Senhores José Fortunati e Inácio Anuda, convidando o Senhor
Paulo César Ximenes, Presidente do Banco do Brasil, a prestar es
clarecimentos sobre a reforma interna que vem sendo feita naquela
instituição. Adiada a discussão. Nos termos do 3rt. 52, § 5°, do Re
gimento Interno, o item 2 foi incluído na pauta, por unanimidade.
2) Projeto de Lei nO 290-AJ95 - do Poder Executivo (MSG nO
399/95) - que "cria cargos de Agentes Penitenciários na Carreira
Policial Civil do Dislrito Federal". Relator: Deputado Osório
Adriano. Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 3) Projeto
de Decreto Legislativo nO 70/95 - da Comissão de Relações Exte
riores (MSG nO 1.084194) - que "aprova o texto do Acordo, por
troca de Notas, de 4 de novembro de 1994, que emenda o Acordo
sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pes
quisa e a Repressão às infrações Aduaneiras, de 18 de março de
1993, entre o Brasil e a França". Relatora: Deputada Conceição
Tavares. Parecer: pela aprovação. Em votação: aprovado, unani
memente, o parecer da relatora. 4) Projeto de Lei n° 39/95 - do
Poder Executivo (MSG nO 183/95) - que "dispõe sobre a assunção,
pela União, de operações de crédito contratadas pela Companhia
Estadual de Energia Elétrica - CEEE, junto a bancos franceses,
bem como de obrigações previstas nos respectivos contratos co
merciais, fIrmados para o fmanciamento da construção da Usina
Termelétrica de Candiota m, Unidade I". Relator: Deputado Ger-

mano Rigotto. Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária
do Projeto, declarando como não escrita a emenda apresentada na
Comissão. Na discussão da matéria, após as considerações do rela
tor, a respeito de seu parecer, seguiram-se colocações dos Deputa
dos Márcio Reinaldo, Celso Daniel, José Fortunati, Pedro Novais,
Manoel Castro, Benito Gama, Mussa Demes, Roberto Brant, Del
f!Dl Netto, Augusto Viveiros, Luiz Carlos Hauly e Luís Roberto
Ponte. Como na ocasião não se chegou a um consenso sobre a
questão levantada em tomo da adequação orçamentária da matéria,
foi concedida vista conjunta, por duas sessões, aos Deputados Pe
dro Novais, Benito Gama, Yeda Crusius, Basilio VilIani e José
Fortunati. 5) Projeto de Lei n° 55/95 - da sr- Rita Camata - que
"altera a redação do 3rt. 2° da Lei nO 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, que estabelece normas para a concessão de assistênciajudi
ciária aos necessitados". Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer:
pela inadequação fmanceira e orçamentária. Vista: o Deputado
José Fortunati devolveu o Projeto sem manifestação escrita. Adia
da a discussão. 6) Projeto de Lei n° 108/95 - do Sr. Odelmo Leão
- que "estabelece a obrigatoriedade de repactuação dos contratos
de fmanciamento habitacional nas condições que menciona e dá
outras providências". Relator: Deputado Antônio Kandir. Parecer:
pela rejeição. Concedida vista, por duas sessões, ao Deputado José
Janene. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às 11 horas e 30 minutos, para, a seguir, dar
início à Audiência Pública, com a participação do Ministro da
Saúde. E para constar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário do Con.
gresso NacionaL Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

17" Reunião (Audiência Pública), realizada
em 31 de maio de 1995

No dia 31 de maio de 1995, às 11 horas e 35 minutos, no
Plenário 10, Anexo lI, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, sob a presidência de seu ti
tular, Deputado Gonzaga Mota, presentes os seguintes Deputa
dos: Mussa Demes, Márcio Fortes e Max Rosenmann,
Vice-Presidentes; Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Germano
Rigotto, Hermes Parcianello, Homero Oguido, Luís Roberto
Ponte, Pedro Novais, Augusto Viveiros, Benito Gama, Félix
Mendonça, Jaime Fernandes, José Carlos Vieira, Manoel Cas
tro, Osório Adriano, Roberto Brant, Basílio Villani, DelfIm
Netto, Francisco Dornelles, Paulo Mourão, Antônio Kandir,
Jackson Pereira, Yeda Crusius, Celso Daniel, Conceição Tava
res, José Fortunati, José Janene, Sérgio Naya, João Colaço,
José O1aves e João Pizzolatti, (Titulares); Paulo Ritzel, Pinhei
ro Landim, Hugo Lagranha, Arnaldo Madeira, Jorge Anders,
José Augusto, Marcelo Deda, Luiz Carlos Hauly e Márcio Rei
naldo Moreira (Suplentes). Deixaram de comparecer os Depu
tados Saulo Queiroz, Fernando Torres, Márcia Cibilis Viana,
Eujácio Simões e Jurandyr Paixão. Compareceram ainda os não
membros Deputados André Puccinelli, José Egydio, Edinho
Araújo e Júlio César. Ao abrir os trabalhos, o Presidente infor
mou que a reunião se destinava a ouvir o Ministro da Saúde,
Adib Jatene, que discorreria sobre a situação da saúde no País.
No curso de sua exposição, o convidado anunciou o seu propó
sito de viabilizar recursos para solucionar o difícil quadro da
saúde no Brasil. Pediu a colaboração do Congresso e em parti
cular da Comissão de Finanças e Tributação, a ftm de, pela via
constitucional, instituir mecanismo tributário em favor das açõ
es desenvolvidas pelo seu Ministério. Seguiram-se interpelaçõ
es dos Deputados Germano Rigotto, José Fortunati, Edinho
Bez, Antônio Kandir, Osório Adriano, Márcio Reinaldo, Ma-
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noel Castro, Max Rosenmann, Félix Mendonça, Luís Roberto
Ponte e André Puccinelli. Antes de encerrara reunião, o Presiden
te agradeceu a presença do Ministro, destacando a objetividade
com que foram conduzidos os debates, na busca de encaminha
mento para os problemas da área de saúde no País. O inteiro teor
da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e publicado, poste
riOImente, passando a fazer parte desta Ata. Nada mais havendo a
tratar, os trabalhos foram encerrados às 14 horas e 20 minutos.
Para constar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente e encaminhada à J:Xlblicação no Diário do COngre&'lO Nacio
nal. DeJ:Xltado Gonzaga Mota, Presidente.

18" Reunião (Audiência Pública), realizada
em 1° de junho de 1995

No dia 1° de junho de 1995, às 10 horas e 35 minutos, no
Plenário 10, do Anexo li, da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Finanças e Tributação, sob a presidência de seu
titular, Deputado Gonzaga Mota, presentes os seguintes Depu
tados: Edinho Bez, Germano Rigotto, Hermes Parcianello, Ho
mero Oguido, Luís Roberto Ponte, Pedro Novais, Manoel
Castro, Os6rio Adriano, Basílio Villani, Delfim Netto, Jackson
Pereira, Celso Daniel, Conceição Tavares, José Fortunati, José
Janene, Sérgio Naya, João Colaço e João Pizzolatti (Titulares);
Paulo Ritzel, Hugo Lagranha, Anivaldo Vale, Arnaldo Madei
ra, Jorge Anders, Luiz Carlos Hauly e José Carlos Lacerda (Su
plentes). Deixaram de comparecer os Deputados Geddel Vieira
Lima, Augusto Viveiros, Benito Gama, Félix Mendonça, Jaime
Fernandes, José Carlos Vieira, Mussa Demes, Roberto Brant,
Francisco Dornelles, Paulo Mourão, Antônio Kandir, Márcio
Fortes, Saulo Queiroz, Yeda Crusius, Fernando Torres, Márcia
Cibilis Viana, Max Rosenmann, Eujácio Simões, José Chaves e
Jurandyr Paixão. Abertos os trabalhos, o Presidente comunicou
o motivo da reunião, convocada pata debates o Projeto de Lei
n° 2.561/92, do Senado Federal, que "institui o Programa de
Garantia de Renda Mínima". E convidou, para comporem a
Mesa, o Senador Eduardo Suplicy, expositor; os Senhores Cris
tovam Buarque, Governador do Distrito Federal José Roberto
Magalhães Teixeira, Prefeito de Campinas; Antônio Maria da
Silveira, Professor da Escola de Administração da Fundação
Getúlio Vargas; e o Deputado Germano Rigotto. Com a pala
vra, o Senador Eduardo Suplicy fez breves colocações a respei
to da matéria em exame, seguindo-se exposições do
Governador do DF, que relatou experiência congênere aplicada
no bairro do Paranoá, em Brasília; do Prefeito de Campinas,
Magalhães Teixeira, coril uma análise sobre a aplicação da Lei •
Municipal que estabeleceu Programa de Renda Mínima em Cam
pinas; do Deputado Germano Rigotto, que teceu considerações a
respeito do parecer por ele emitido, como relator do Projeto; e do
Professor Antônio Maria da Silveira com um depoimento sobre
estudos que desenvolveu ao longo de vinte anos nessa área. Segui
ram-se as interpelações, com a participação dos Deputados Luiz
Carlos Hauly, Osório Adriano, Manoel Castro, Edinho Bez e Cel
so Daniel. No encerramento, o Presidente, destacando o elevado
nível dos debates, com real proveito para o exame da proposição
na CFf, agradeceu a participação dos convidados e dos membros
da Comissão. O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo ser
transcrito e publicado, posteriormente, passando a fazer parte des
ta Ata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reu
nião, às 14 horas e 30 minutos. Para constar, eu, Maria Linda
Magalhães, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário do Congresso Nacional, Deputado Gonzaga

Mota, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à proposta de
Emenda à Constituição nO 169, de 1993, que "altera o
inciso IV do art. 167 e o art. 198 da Constituição Fe
deral e prevê reCllrsos orçamentários da União, Esta
dos e Municípios para a manutenção do Sistema
Único de Saúde com o [manciamento das redes pú
blicas, filantrópicas e conveniadas (Sistema Único de
Saúde)".

38 Reunião (Ordinária), realizada em 6 dejunho de 1995)

Ao sexto dia do mês de junho de mil novecentos e noventa
e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala n° 9, do Anexo
II da Câmara dos Deputados, reuniui-se a Comissão Especial
constituída nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento Interno,
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
n° 169, de 1993, que "altera o inciso N do art. 167 e o art. 198 da
Constituição Federal e. prevê recursos orçamentários a nível da
União, Estados e Municípios para a manutenção do Sistema Único
de Saúde com o fmanciamento das redes públicas, fllantr6picas e
conveniadas" (Sistema Único de Saúde). Compareceram os Se
nhores Deputados: RObelto Jefferson, Presidente; Ursicino Quei
roz, 1° Vice-Presidente; Carlos Mosconi, 2° Vice-Presidente;
Fernando Gomes, 3° Vice-Presidente; Darcísio Perondi, Relator;
Adylson Motta, Agnelo Queiroz, Armando Abílio, Carlos Magno,
Ceci Cunha, Confúcio Moura, Eduardo Jorge, Fernando Gonçal
ves, Humberto Costa, Jair Soares, Jofran Frejat, José Linhares, Jo
vair Arantes, Luís Buaiz, Moacyr Andrade, Osmânio Pereira,
Serafim Venzon, Sérgio Arouca e Vicente André Gomes; titulares;
Alcione Athayde, Alexandre Ceranto, Arlindo Chinaglia, Elcione
Barbalho, Marta Suplicy e Pimentel Gomes, suplentes; Antônio
Joaquim Araújo e Roberto Santos, não pertencentes à Comissão.
Ata - Havendo número regimental, o Senhor Presidente iniciou os
trabalhos, dispensando a leitura da Ata na reunião anterior, cujas
cópias foram distribuídas anteriormente. Em discussão e votação,
a Ata foi aprovada sem restrições. Ordem do Dia. Dando início à
Ordem do Dia, o Deputado Carlos Mosconi, no exercício da Presi
dência, passou a palavra ao Relator, DeJ:Xltado Darcísio Perondi,
para apresentar o esboço de cronograma dos trabalhos que foi co
locado em discussão após sua leitura. Nessa oportunidade, o De
putado Eduardo Jorge insistiu seja ouvido pelos seus pares o Dr.
Gilson de Carvalho, médico sanitarista, que, segundo o parlamen
tar, é pessoa de profundo conhecimento sobre financiamento na
área de saúde. A Deputada Ceci Cunha frisou a importância do
convite ao Dr. Humberto Gomes de Melo, ex-Secretário de Saúde
do Estado de Alagoas, ligado ao SINDJHOSPITAL e que, por sua
grande experiência, muito enriquecerá os trabalhos desta Comis
são Especial. O Deputado Ursicino Queiroz manifestou-se sobre a
relevância de os debates serem iniciados pela exposição dos Mi
nistros ligados à área econômica. Já no exercício da Presidência a
partir das quatorze horas e quarenta minutos, o Deputado Roberto
Jefferson sugeriu iniciar a pr6xinla reunião ouvindo-se o Deputa
do Eduardo Jorge, autor da Proposta de Emenda à Constituição em
tela, e, também o Deputado Carlos Mosconi, autor da Proposta de
Emenda à Constituição nO 82/95, que diz respeito igualmente ao
Sistema Único de Saúde, com o objetivo de serem conhecidos os
pontos de convergência de ambas as propostas. Participaram ainda
dos debates os Senhores Deputados: Fernando Gomes, Jovair
Arantes, José Linhares, Marta Suplicy, Armando Abílio, Jair Soa
res, Moacyr Andrade, Seraftm Venzon, Alexandre Ceranto, Sérgio
Arouca, Carlos Gomes e Pimentel Gomes, todos preocupados em
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tirar o sistema de saúde do caos. Encerramento - Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às quinze
horas e vinte minutos, antes convocando uma próxima pera o dia 8
de junho, quinta-feira, às 14 horas, para ouvir representantes do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CNASS e Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASSEMS. A
reunião foi gravada e suas notas taquigráficas, após traduzidas e
datilografadas, farão parte integrante desta Ata. E, para constar,
eu, Marlene Nassif, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à p.1bIicação.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

O Deputado ALCIDES MODESTO, Presidente da Comis
são de Agricultura e Política Rural, fez a seguinte

Distribuição n° 13195

Em 6-6.95
Ao Sr. Deputado ADÃO PRETTO
Projeto de Lei n° 450/95 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que

"Altera a Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, a fIm de defI
nir as hipóteses de utilização dos titulos da Dívida Agrária, confor
me prevê o artigo 104 da Co~ituiçãoFederal".

Ao Sr. Deputado ANTONIO AUREliANO
Projeto de Decreto Legislativo nO 93/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem nO 896/94) - que "Aprova o texto
do Acordo para Conservação da Fauna Aquática nos Cursos do
Rios Limítrofes, celeocado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília,
em l°de setembro de 1994".

Ao Sr. Deputado CLEONÂNCIO FONSÊCA
Projeto de Lei n° ll1-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que

"Acrescenta artigo à Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre a política a~cola".

Ao Sr. Deputado JÚLIO CÉSAR
Projeto de Lei nO 455/95 - da Sr- Marta Suplicy - que ''Dis

põe sobre a destinação dos alimentos estocados para o Programa
Comunidade Solidária".

Sala da Comissão, 6 de junho de 1995. - Moizes Lobo da
Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
EDEREDAÇÃO

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição nO 29195

Em 2-5·95
Ao Sr. JORGE WILSON:
Projeto de Lei nO 4.459-C/94- do Poder Executivo (Mensa

gem nO 159/94) - que "fixa os efetivos de OfIciais da Marinha em
tempo de paz dá outras providências".

Sala da Comissão, 2 de maio de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

Distribuição nO 30195

Em 8-5-95
A Sr- ALCIONEATIIAYDE
Projeto de Decreto Legislativo nO 444194 - do Senado Fede

ral (pDS nr. 72/94) - que "susta a execução do contrato fumado
entre a FUFMS - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
do Su1- e a AME - Assistência ao Menor Enfermo - por encon-

trar-se eivado de irregularidade, contrariando os ditames das Léis
nOs 6.019, de 1974, e 7.102, de 1983, bem como do Decreto-Leino
2300, de 1986".

Projeto de Decreto Legislativo nO 50/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOlIllática (Mensagem n°
865/94-PE) - que "aprova o ato que renova concessão outorgada à
Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro".

Ao Sr. ALEXANDRE CARDOSO
Projeto de Decreto Legislativo nO 422194 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOlIllática (Mensagem nO
4Ol/92-PE) - que "aprova o ato que renova concessão outorgada à
Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão e sons e imagens, na cidade do Rio
de Janeiro - RJ".

Projeto de Decreto Legislativo n° 63/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem n° 78/95-PE) - que "aprova o tex
to do Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate
à Produção e ao TráfIco de Entorpecentes e Substâncias Psicotró
picas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Federação da Rússia, em Moscou, em 11 de
outubro de 1994".

Ao Sr. ALMINO AFFONSO:
Projeto de Decreto Legislativo n° 71/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem n° 9/95-PE) - que "aprova o texto
do Protocolo de Alteração do Acordo sobre Transporte e Navega
ção, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 10 de outu
bro de 1994".

Ao Sr. EliAS ABRAHÃO:
Projeto de Decreto Legislativo nO 62195 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem nO 77/95-PE) - que "aprova os
textos dos Acordos, por troca de Notas, de 1° e 2 de junho de
1994, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Paraguai, que modifIcam e complementam
o Acordo, celebrado entre os dois Govemos em 26 de se1emh:o de
1992, para a conslnlção de uma segunda ponte sobre o rio Paraná".

Ao Sr. MARCONI PERlLLO:
Projeto de Decreto Legislativo nO 251193'- da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOlIllática (Mensagem nO
377/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Cristã Educativa Ltda., posteriormente transferida à Fun
dação Cristã Educativa, para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás".

Projeto de Decreto Legislativo nO 276/93 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOlIllática (Mensagem nO
383/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outmgada à
Rádio EI.dora.c:lú de Mineiros Uda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Mineiros, Estado de Goiás".

Projeto de Decreto Legislativo n° 304193 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOlIllática (Mensagem n°
339/92-PE) - que "aprova o ato que renova permissão da Rádio
Executiva Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás".

Ao Sr. MARCONI PERlLLO:

Projeto de Decreto Legislativo n° 312193 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
363/92-PE) - que "aprova o ato que renova a outorga da empresa
Rádio Difusora São Patrício Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Ceres, Estado de
Goiás".

Projeto de Decreto Legislativo n° 326/93 - da Comissão de
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Ciência e Jecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem n°
388192 - PE) - que ''renova a permissão outorgada à Rádio Rivie
ra Ltda., posteriormente transferida à Rádio Terra FM de Goiânia
Ltda., para explorar por 10 anos, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modutada, sem direito de exclusividade, na cidade
de Goiânia".

Ao Sr. NILSON GIBSON:
Projeto de Decreto Legislativo n° 4/95 - do Sr. Tilden San

tiago - que "susta os efeitos das Portarias de números 1189, 1190,
1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200,
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210,
1211, 1212, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222,
1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232,
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246, 1247, do dia 22 de dezembro de 1994: e
as Portarias de números 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144,
1145,1146, 1147,1148, do dia 21 de dezembro de 1994; e a Por
taria de número 1262 do dia 26 de dezembro de 1994; e a Portaria
de número 1277 do dia 28 de dezembro de 1994; emanadas do
Ministério das Comunicações e os despachos de outorga referentes
aos processos da Secretaria de Fiscalização e Outorga do Ministé
rio das Comunicações de números 407,408,436,437,438,439,
440,441,442,443,444,445,446,450,451,452,453,454,455,
456,457,460,461,462,463,46~465,466,467,468,469,470,

471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,
484,485,486,487,497,499,500,501,502,504,505,506, exara
dos em 22 de dezembro de 1994.

Projeto de Decreto Legislativo n° 55/95 - do Sr. Welinton
Fagundes - que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado do Mato Grosso do Norte".

Ao Sr. NILSON GISBON:
Projeto de Decreto Legislativo n° 60/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem n° 758/94-PE) - que "aprova o
texto do Protocolo, celebrado em Brasília, em 12 de julho de 1994,
Suplementar à Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e
o Capital, assinada em Brasília, em 21 de agosto de 1980, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da No
ruega".

Ao Sr. PAES LANDIM
Projeto de Decreto Legislativo N° 58/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem n° 604l94-PE) - que "aprova o
complemento ao texto, traduzido para o português, da Convenção
Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção,
Estocagem e Uso de Armas Químicas Existentes no Mundo, assi
nada pelo Brasil,no dia 13 de janeiro de 1993".

Ao Sr. REGIS DE OLIVEIRA:
Projeto de Decreto Legislativo n° 59/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem nO 729/94-PE) - que "aprova o
texto do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo de Macau, celebrado em
Macau; em 15 de julho de 1994".

Projeto de Decreto Legislativo n° 68/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem n° 582/94-PE) - que "aprova o
texto do Convênio Internacional do Café de 1994, adotado em 31
de março de 1994, na sede da Organização das Nações Unidas".

Projeto de Decreto Legislativo N° 69/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 918/94-PE- que "aprova o tex
to do Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Intemacional em
Matéria Contratual, concluído em Buenos Aires, no âmbito do
Mercado Comum do Sul (Mercosul), assinado pelo Brasil em 5 de
agosto de 1994".

Projeto de Decreto Legislativo n° 72/95 - da Comissão de

Relações Exteriores - (Mensagem nO 93/95-PE) - que "aprova o
texto da Resolução 47 (I) da Assembléia Geral do Instituto Inter
nacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), ado
tado em sua 47" sessão, em 2 de dezembro de 1993, pela qual se
introduzem emendas ao artigo:XX de seu Estatuto Orgânico".

Ao Sr. VICENTE CASCIONE:
Projeto de Decreto Legislativo nO 61195 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem nO 895/95-PE) - que "aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilí
cito de Madeira, celebrado entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília,
em 1° de setembro de 1994".

Sala da Comissão, 8 de maio de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

Distribuição nO 3lJ95

Em 10-5-95
Ao Sr. GERSON PERES:
Projeto de Resolução nO 21/95 - do Sr. Anivaldo Vale - que

"cria a Comissão Permanente da Amazônia, alterando o Regimen
to da Câmara dos Deputados".

Ao Sr. MARCELO DÉDA:
Proposta de Emenda a Constituição n° 56195 - do Sr. Mil

ton Temer e outros - que "dá nova redação ao parágrafo 4° do arti
go 223 da Constituição Federal, que trata do cancelamento de
concessões e permissões para o serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens".

Ao Sr. NILSON GIBSON:
Proposta de Emenda à Constituição nO 57/95 - do Sr. Emer

son Olavo Pires e outros - que "dá nova redação ao artigo 14, pa
rágrafos 1° e 2° e acrescenta inciso".

Ao Sr. VICENTE ARRUDA:
Projeto de Decreto Legislativo n° 66/95 - da Comissão de

Finanças e Tributação (Mensagem n° 220/94-PE) - que ''homolo
ga o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão
adicional de papel-moeda, no mês de março de 1994, no valor de
até um trilhão de cruzeiros reais".

Sala da Comissão, 10 de maio de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

Distribuição nO 32195

Em 11-5-95
Ao Sr. JOSÉ LUJZ CLEROT:
Consulta n° 1/95 - da Presidência da Câmara - que "solicita

o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação sobre a possibilidade de o Suplente de Deputado afastar-se
do exercício do mandato nos teimos do art. -56, I, da Constituição,
fazendo a opção prevista no § 3° do mesmo dispositivo".

Ao Sr. RÉGIS DE OLIVEIRA:
Projeto de Lei nO 4.018-N93 - do Senado Federal (PLS nO

78/92) - que "dispõe sobre a arbitragem"
Sala da Comissão, 11 de maio de 1995. - Sérgio Sampaio

Contreiras de Almeida, Secretário.

Distribuição nO 33195

Em 12-5-95
Ao Sr. ADHEMAR DE BARROS FILHO:
Projeto de Decreto Legislativo nO 57/95 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem nO 558/94-PE) - que "aprova o
texto do Acordo para Manutenção do Centro Interamericano de
Comercialização, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados America
nos, celebrado em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994' '.
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Projeto de Decreto Legislativo nO 67195 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem n° 467194-PE) - que "aprova o
texto do Protocolo celebrado entre o Governo da Repóblica Fede
rativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em
Brasília, em 21 de março de 1994, para Emenda e Prorrogação do
Acordo de Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre os dois
países, de 6 de fevereiro de 1984".

Projeto de Decreto Legislativo nO 70195 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem n° 1.084194-PE) - que "aprova o
texto do Acordo, por Troca de Notas, de 4 de novembro de 1994,
que emenda o Acordo sobre Cooperação Administrativa Mátua
para a Prevenção, à Pesquisa e a Repressão às infrações Aduanei
ras, de 18 de março de 1993, entre o Brasil e a França".

Ao Sr. GERSON PERES:
Proposta de Emenda à Constituição nO 61195 - do Sr. Edson

Ezequiel e outros - que "dá nova redação ao artigo 29 da Consti
tuição Federal".

Ao Sr. IVANDRO CUNHA LIMA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 54195 - do Sr. Edi

000 Aral1jo e outros - que "dispõe sobre a possibilidade de uma
reeleição para os detentores de mandatos no Poder Executivo".

Proposta de Emenda à Constituição nO 58195 - do Sr. Adhe
mar de Barros Filho e outros - que "dispõe sobre a possibilidade
de reeleição do Presidente e Vice-Presidente da República, dos
Governadores de Estado e do Distrito Federal, e de Prefeitos e
Vice-Prefeitos".

Ao Sr. JARBAS LIMA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 1188 - do Sr. Amaral

Netto - que "institui a pena de morte, e dá outras providências".
Ao Sr. MARCONI PERILLO:
Proposta de Emenda à Constituição n° 55/95 - do Sr. Ro

berto Paulino e outros - que "acrescenta parágrafo 5° ao artigo 156
da Constituição Federal".

Ao Sr. MAURÍCIO NAJAR:
Proposta de Emenda à Constituição n° 59195 - do Sr. José

Maurlcio e outros - que "altera a redação da alinea c do inciso lI,
os parágrafos 3° e 4°, a alínea a do inciso I do parágrafo 5° do arti
go 128 e o artigo 130 da Constituição Federal, criando o Conselho
Nacional do Ministério Público".

Ao Sr. PAES LANDIM
Projeto de Lei nO 350/95 - do Sr. Mendonça Filho - que

"altera dispositivos da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965 (Códi
go Eleitoral)".

Ao Sr. RÉGIS OLIVEIRA:
Projeto de Decreto Legislativo n° 123/91 - do Sr. Paulo

Paim - que "susta a aplicação das Portarias n"s 3A41, de 26 de
agosto de 1991,3523, de 17 de setembro de 1991 e 3557, de 7 de
outubro de 1991, do Ministério do Trabalho e da Previdência So
cial, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 12 de maio de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

Distribuição nO 34195

Em 23·5-95
Ao Sr. ADYLSON MOTTA:
Projeto de Lei Complementar nO 10/95 - do Poder Executi

vo (Mensagem nO 283/95) - que "altera dispositivo da Lei Com
plementar nO 69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as
Donnas gerais para a organização, o preparo e o emprego das For
ças Annadas".

Ao Sr. ARY KARA:
Projeto de Decreto Legislativo nO 78/95 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO

558192-PE) - que "a)XOVa o ato que ootorga pennissão à 9O-FM Sté
reo Uda., para explorar setViço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo".

Ao Sr. BENEDITO DE LIRA
Projeto de Resolução nO 23/95 - do Sr. Aroldo Cedraz - que

"altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos".

Projeto de Resolução nO 27/95 - do Sr. Roberto Santos 
que "dispõe sobre o desmembramento da Comissão de. Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática".

Proposta de Emenda à Constituição nO 62195 ~ do Sr. Saulo
Queiroz e ootros - que "altera dispositivos da Constituição Federal".

Ao Sr. CLÁUDIO CAJADO:
Proposta de Emenda à Constituição nO 63/95 - do Sr. Seve

rino Cavalcanti e outros - que "acrescenta parágrafo ao inciso
XXXIV do art. 7° da Constituição Federal, renumerando-se os de
mais".

Ao Sr. EDINHO ARAÚJO:
Projeto de Decreto Legislativo nO 81195 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem n°
704194-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão ootorgada
à Empresa Paulista de Televisão Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo".

Projeto de Decreto Legislativo nO 84195 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
818194-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão ootorgada
à Rádio Vale do Rio Grande Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Miguelópolis, Estado
de São Paulo".

Projeto de Decreto Legislativo nO 86/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO
1048/94-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão outorga- '
da à Stéreo Rádio FM de Ituverava Uda., para explorar serviço de .
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Utuve
rava, Estado de São Paulo".

Projeto de Decreto Legislativo n° 87/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem n°
593/94-PE) - que "aprnva o ato que renova a concessão ootorgada
à Empresa Paulista de Televisão Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo".

Ao Sr. FRANCISCO RODRIGUES
Proposta de Emenda à Constituição nO 23/91 - do Sr. Átila

Lins - que "institui o imposto único sobre energia elétrica".
Ao Sr. IVANDRO CUNHA LIMA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 53/95 - do Sr. Edi

000 Aral1jo e ootros - que "estabelece eleições gerais e coincidên
cias de mandatos". .,

Ao Sr. JARBAS LIMA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 65/95 - do Sr. Régis

de Oliveira e outros - que "acrescenta inciso ao art. 103 da Consti
tuição Federal".

Ao Sr. JORGE WILSON:
Projeto de Resolução n° 28/95 - do Sr. Paulo Delgado - que

"altera o Regimento Interno da parte relativa ao uso da tribuna por
Líder".

Ao Sr. MARCONI PERILLO:
Projeto de Decreto Legislativo n° 82195 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem na
764194-PE) - que "aprova o ato que renova a pennissão outorgada
à Rádio Itaberai Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média local, na cidade de Itaberaí, Estado de Goiás".
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Ao Sr. NEY LOPES:
Proposta de Emenda à Constituição n° 72195 - do Sr. Salo

mão Cruz e outros - que "suprime o inciso XVI do art. 49 da
Constituição Federal e dá nova redação ao parágrafo 3° do art. 231
da Constituição Federal".

Ao Sr. Nll.-SON GIBSON:
Projeto de Resolução nO 26/95 - do Sr. Expedito JOOior 

que "cria o Requerimento de Apoiamento Eletrônico".
Projeto de Decreto Legislativo nO 79/95 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOllJlática (Mensagem n°
579/93-PE) - que "aprova o ato que outorga pennissão à Funda
ção Universidade Estadual de Maringá, para executar selViço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusiva
mente educativos, na cidade de Maringá, Estado do Paraná".

Projeto de Decreto Legislativo nO 83/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnolgoia, Comunicação e InfOllJlática (Mensagem nO
776194-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à TV Jornal do Commércio lida. para explorar selViço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de Recife, Estado de Pernam
buco".

Ao Sr. Nll.-SON GIBSON:
Projeto de Decreto Legislativo nO 85/95 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOllJlática (Mensagem nO
977/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rãdio Cultura de Maringá Ltda., para explorar selViço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Maringá, Estado do
Paraná".

Ao Sr. PAES LANDIM
Projeto de Decreto Legislativo nO 80/95 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOllJlática (Mensagem n°
62G'94-PE) - que "aprova o ato que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina a executar, por intermédio da Fundação Cultural
Monsenhor Chaves, selViço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade de Te
resina, Estado do Piauí".

Ao Sr. PAULO DELGADO:
Proposta de Emenda à Constituição n° 68195 - da sxa Dolo

res Nunes e outros - que "altera a redação do parágrafo IOdo art.
239 da Constituição Federal para estimular a geração de empre
gos".

Ao Sr. PRISCO VIANA:
Proposta de Emenda à Constituição n° 64'95 - do SrJosé

Coimbra e outros - que "altera, renova e suspende os efeitos de
dispositivos da Constituição Federal".

Ao Sr. RÉGIS DE OLIVEIRA:
Projeto de Decreto Legislativo nO 74195 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem n° 1.253/94-PE) - que "aprova o
texto do Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Pre
venção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico llícito
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Cuba,
em Brasília, em 29 de agosto de 1994".

Projeto de Decreto Legislativo n° 90/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 94195-PE) - que "aprova o tex
to da Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de
Menores, ultimada em 18 de março de 1994, na cidade do Méxi
co".

Ao Sr. RODRIGUES PALMA:

Projeto de Decreto Legislativo n° 77/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e InfOllJlática (Mensagem n°
354'92-PE) - que "aprova o ato que renova a pennissão outorgada
à Rãdio Real FM Ltda., para explorar selViço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Cuiabá, Estado do

Mato Grosso".
Ao Sr. VICENTE ARRUDA:
Proposta de Emenda à Constituição nO 69/95 - do Sr. Anto

nio Feijão e outros...., que "dá nova redação ao art. 225 da Consti
tuição Federal".

Sala da Comissão, 23 de maio de 1995. - Sérgio Sampaio
Contreirasde Almeida, Secretário.

Distribuição nO 35195

Em 26-5-95
Ao Sr. ADHEMAR DE BARROS FILHO:
Emendas oferecidas em plenário ao PL nO 3.434-N89 - que

~'dispõe sobre o fornecimento da cesta básica de alimentos para os
trabalhadores e dá outras providências".

Ao Sr. ADYLSON MOTTA:
Projeto de Lei nO 398/95 - Do Sr. Álvaro Valle - que "de

tennina a devolução das condecorações nacionais que foram reti
radas do ex-Governador Carlos Lacerda, bem como a sua
reinclusão nos quadros das respectivas Ordens dos quais tenha
sido excluído".

Ao Sr. ALEXANDRE CARDOSO:
Projeto de Lei nO 4.546-N94 - do Sr. Eduardo Jorge - que

''renova dispositivos ainda vigentes do Decreto n° 20.931, de 11 de
janeiro de 1932, sobre a competência exclusiva de médicos para
gerir selViços de saúde". ,

Projeto de Lei nO 127-N95 - do Sr. Alvaro Valle - que ''re
gulamenta a profissão de Cabeleireiro, Barbeiro, Manicure e de
Pedicure e dá outras providências".

Projeto de Lei nO 1411N95 - do Sr. José Coimbra - que
"obriga a impressão, nas bulas dos medicamentos que específica,
de advertências aos fumantes sobre os riscos do tabagismo em re
lação a detenninadas patologias".

Projeto de Lei nO 308/95 - do Sr. Genésio Bernardino - que
"determina a obrigatoriedade de indicação dos tipos sangüíneos do
titular ria certidão de nascimento, na cédula de identidade e na
Carteira Nacional de Habilitação".

(Apenso ao Projeto de Lei nO 438/95)
Ao Sr. ALMINO AFFONSO:
Projeto de Lei nO 3.708/93 - do Senado Federal (pLS nO

258/91) - que "fIxa o valor dos títulos públicos na composição do
preço para aquisição de bens a serem alienados".

Ao Sr. ALOYSIO NUNES FERREIRA:
Projeto de Lei nO 5.071-B/90 - do Sr. Fábio Feldmann 

que "dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas,
em conformidade com os arts. 20, -inciso X, e 216, inciso V, da
Constituição Federal e dá outras providências",

Ao Sr. ANTONIO GERALDO
Projeto de Lei nO 1.586-B/91- do Senado Federal (pLS nO

83/91) - que "altera a Lei nO 6.662, de 25 de junho de 1979, que
"dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e dá outras provi
dências".

Ao Sr. BENEDITO DE LIRA:
Projeto de Lei nO 4.418-N94 - do Sr. Paulo Paim - que "dá

nova redação ao § 2° do art. 477 da Consolidação das Leis do Tra
balho".

Ao Sr. ENIO BACCI:
Projeto de Lei n° 1.932-N91 - do Sr. Paulo Paim - que

"disciplina a demissão, por justa causa, do empregado com direito
à estabilidade provisória prevista na Constituição Federa!".

Projeto de Lei nO 366/95 - do Sr. Silvio Abreu - que "altera
o "caput" do art. 5° da Lei nO 7347, de 24 de julho de 1985, e
acrescenta ao rol dos legitimados para o exercício da ação civil pú
blica a Defensoria Pública".
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Ao Sr. GILVANFREIRE:
Projeto de Lei nO 2500-R/92 - do Poder Executivo (Mensa

gem nO 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital nas em
presas públicas ou sociedades de economia mista sob o controle da
União e dá out~s providências".

Ao Sr. HEUO BICUDO:
Projeto de Lei nO 166/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "re

gulamenta o disposto no inciso vn, do art. 5°, da Constituição Fe
deral".

Ao Sr. mRAlllMABI-ACKEL:
Projeto de Lei nO 748/91 - do Sr. Olico Vigilante - que

"acrescenta parágrafo único do art. 1° da Lei nO 8.072, de 25 de ju
lho de 1990, tornado imprescritíveis dos crimes hediondos".

Projeto de Lei n° 4.695/94 - do Senado Federal (PLS nO
146192) - que "dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha
do Estado de Minas Gerais da área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE". (apensos os Proje
tos de Lei nOs 28/95 e 255/95)

Projeto de Lei nO 214195 - do Sr.Benedito Domingos - que
"altera a redação do art. 1° da Lei n° 8.702, de 25 de julho de 1990,
incluindo na classificação dos delitos considerados hediondos o
crime de conupção, adulteração e falsificação de substância ali
mentícia ou medicinal, expondo à venda, na forma qualificada".

Projeto de Lei n° 306/95 - do Sr. Enio Bacci - que "acresce
§ 9° ao art. 129, e dá nova redação ao art. 145 do Código Penal".

Projeto de Lei nO 319/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que
"acrescenta inciso ao art. 23 do Código Penal - Decreto-Lei nO
2.848, de 7 de dezembro de 1940".

Projeto de Lei n° 388/95 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe
sobre a execução penal".

Ao Sr. JARBAS LIMA:
Projeto de Lei n° 372/95 - do Sr. José de Abreu - que "dis_

põe sobre a obrigação dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas
Naturais imprimirem nas Certidões endereço e telefone".

Ao Sr. JOSÉ GENOÍNO:
Projeto de Lei nO 2.865-B/92 - do Poder Executivo (Mensa

gem nO 160'92) - "dispõe sobre a concessão de pensão especial às
vítimas do acidentes nuclear ocorrido em Goiânia Estado de
Goiás".

Ao Sr. JOSÉ LUlZ CLEROT:
Projeto de Lei nO 4.215/93 - do Senado Federal (pLS nO

295/91) - que "dispõe sobre a contagem dos prazos, concedidos às
partes, nos processos judiciais e administrativos".

Projeto de Lei nO 4.758-A/94- do Sr. Edison Andrino- que
"assegura preferência aos idosos nos julgamentos de processos em
tramitação no Poder Judiciário".

Projeto de Lei nO 37/95 - do Superior Tribunal Militar
(Mensagem nO 01/95) - que "dá nova redação ao art. 190 do Códi
go Penal Militar, e dá outras providências".

Ao Sr. MARCELO DEDA:
Projeto de Lei nO 2.643/92 - do Sr. Valdenor Guedes - que

"acrescenta § 5° ao art. 462 da Consolidação das Leis do Traba-
lho". '

Projeto de Lei nO 38195 - do Senado Federal (pLS nO 93/94)
- que "dá nova redação aos arts. 1° e 7° da Lei n° 8.727, de 5 de
novembro de 1993, e prorroga o prazo previsto em seu art. 15".

Ao Sr. MATIIEUS SCHMIDT
Projeto de Lei nO 4.709-A/94- do Poder Executivo (Mensa

gem nO 577/94) - que "altera o art. 16 da Lei nO 8.490, de 19 de
novembro de 1992".

Ao Sr. MILTON MENDES:

Projeto de Lei n° 3.956-B/93 - do Poder Executivo (Mensa
gem nO 346/93) - que "concede pensão especial à Helena Santos
Cabral, viúva de João da Silva Ribeiro".

Projeto de Lei nO 4.219ffl/93 - do Poder Executivo (Mensa
gem n° 679/93) - que "concede pensão especial a MARIANA
OLIMPIO GRANJA, fJ1ha menor de Deise Lima Olimpio Granja".

Ao Sr. NESTOR DUARTE:
Emenda do Senado ao PL n° 571-B/88 - "estabelece a obri

gatoriedade da incidência de correção monetária sobre as impor
tâncias pagas com atraso pelas entidades e órgãos vinculados à
Administração Pública, relativas aos contratos qt1e específica, e dá
outras providências".

Emenda oferecida em plenário ao PL nO 2.650-A/89 - que
"dispõe sobre destinação a entidades filantrópicas de mercadorias
apreendidas".

Emenda oferecida em plenário ao PL nO 3.618-N89 - que "dá
nova redação ao art. 136 da Consolidação das Leis do Trabalho".

Ao Sr. PAES LANDIM:
Projeto de Lei nO 3.727-A/93 - da SI" Rita Camata - que

"dispõe sobre desconto das mensalidades escolares aos pais e res
ponsáveis por alunos".

(apensados os Projetos de Lei nOs 76/95 e 103/95)
Projeto de Lei nO 2I-.275-B/93 - do Poder Executivo (Mensa

gem nO 822/93) - que "dispõe sobre a utilização, pelo Governo do
Distrito Federal, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bom
beiros Militar, de que trata o § 4° do art. 32 da Constituição, e dá
outras providências".

Ao Sr. PAES LANDIM (cont.)
Projeto de Lei nO 346/95 - da SI" Ana Júlia - que "acrescen

ta dispositivos a Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
"dispõe sobre os registros públicos".

Ao Sr. PRISCO VIANA:
Projeto de Lei n° 4545-A/94 - do Sr. Ibrahim Abi-Ackel

que "autoriza a reversão ao Município de São Pedro dos Ferros,
Estados de Minas Gerais, do terreno que menciona".

Projeto de Lei nO 331195 - do Sr. Raimundo Santos - que
"acrescenta parágrafo ao art. 144 e altera o art. 153 da Lei nO
4.737, de 15 de jIlho de 1965, que "institui o Código Eleitoral".

Projeto de Lei nO 358/95 - do Sr. Adhemar de Barros Filho
- que "altera dispositivos da Lei n° 5.682, de 21 de junho de 1971
- Lei Orgânica dos Partidos Políticos".

Ao Sr. RÉGIS DE OLIVEIRA
Projeto de Lei nO 399/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que

"assegura a inviolabilidade do direito à intimidade, vida privada,
honra e imagem da pessoa e dá outras providências".

Ao Sr. ROLAND LAVIGNE:
Projeto de Lei nO 57-A/95 - da SI" Rita Camata - que

"acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Traba
lho-CLT".

Ao Sr. VICENTE ARRUDA:
Projeto de Lei nO 3.729-B/93 - do Sr. Jackson Pereira - que

"altera o art. 1° da Lei n° 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que
"dispõe sobre a concessão do beneficio de seguro-desemprego a
pescadores artesanais, durante os peóodos de defesa".

Ao Sr. VICENTE CASCIONE:
Projeto de Lei nO 136/95 - do Sr. Régis de Oliveira - que

"dispõe sobre o processo e julgamento de crimes praticados contra
o erário e dá outras providências".

A SRA. ZULAIE COBRA:
Projeto de Lei nO 341/95 - do Sr. Edinho Araújo - que "al_

tera o art. 28 da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994, que "dispõe
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sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Bra
sil-OAB".

Projeto de Lei n° 352195 - da Sr- Laura Carneiro - que
''pennite o registro de união, como casamento, ap6s cinco anos de
vida em comum, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 26 de maio de 1995. I- Sérgio Sampaio
Contreiras de Almeida, Secretário.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DEAGRICULTURA EPOúTICARURAL

O Deputado ALCIDES MODESTO, Presidente da Comis
são de Agricultura e PoIftica RuraL fez a seguinte:

Redistribuição nO 3/95

Em 6-6·95
Ao Sr. Deputado AUGUSTINO FREITAS
Projeto de Lei nO 198195 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Alte

ra a poIftica agócola vigente".
Sala da Comissão, 6 de junho de 1995. - Moizes Lobo da

Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE cIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Senhor Deputado MARCELO BARBIERI, Presidente da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
fez a seguinte

Redistribuição nO 03195

Em 6-6·95:
Ao Senhor Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA:
01. Mensagem nO 303192 - do Poder Executivo - que ''Sub

mete à apreciação do Coogresso Nacional o ato constante da Por
taria n° 102, de 22 de junho de 1992, que renova a permissão da
Empresa São Borjense de Comunicações Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de
São Borja., Estado do Rio Grande do 801".

Sala da Comissão - Maria Ivone do Espírito Santo, Se
cretária.
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PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFIJPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVElRA

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Adão Pretto
Jair Meneguelli
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Romel Anízio
Valdomiro Neger

Jofran Frejat

Augusto Nardes
Eraldo Trindade
Moacir Andrade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

Antônio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi

Elias Murad
João Leão

Salvador Zimbaldi
Nelson Otoch

Roberio Araújo
Luiz Carlos Hauly

PT

PPR

PDT

Líder: MIRO TEIXElRA

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

Viee-Líderes:
Gerson Peres (1o Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

Líder: JAQUES WAGNER

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiago

Viee-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
João Maria
Valdenor Guedes

José Carlos Aleluia
Álvaro Gaudêncio Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Roberto Brant

Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurand.yr Paixão
José Luiz Clerot

PMDB

Viee-Líderes:
Nelson Trad (1o Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
HeIáclito Fortes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Viee-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confúdio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Viee-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1o Vice) YedaCrusius

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (lo Vice) Antônio Joaquim



BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDJPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NErO

BLOCO PARLAMENTAR (psBIPMN)
Vice-Líderes:
José Carlos Sabóia (lo Vice) Ubaldino Júnior

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Edson Ezequiel
Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Vice-Líderes:
Corauci Sobrinho (l°Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

EUIÍpedes Miranda
Matheus Schmidt

Sílvio Abreu
Sérgio Carneiro

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO

Sérgio Miranda

PARÁGRAFO 4°, ART. 9"RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANfOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira



Roland Lavigne

1 vaga (s)

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

PCdoB

PSBlPMN

Nelson Meurer (PP)

Adelson Salvador
Bento Lelis

PPS

Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

Secretãria: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenãrio 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697&'6979/6981

COMISSÁO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÁO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
10 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
20 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (P1)

Titulares Suplentes

Suplentes

Albérico Cordeiro
Antônio Ueno

Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moora
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Luiz Braga
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues
Roberto Pessoa

Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva (PMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

PFLIPTB

PMDB

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÁO :pE AGRICULTURA Zé Gomes da Rocha
E POUTI~A RURAL

Presidente: Alcides Modesto (P1)
1° Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares

PLlPSDIPSC

Hilãrio Coimbra (PTB)

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João lbomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1 vaga (s)

PSDB
Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (pMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

PPR

Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Hugo Biehl
José Teles
Roberto Balestra

AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

PP

Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio

PDT

Luiz Durão
Odílio Balbinotti
Oscar Goldoni

Ronivon Santiago

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroIrujo
UdsonBandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
2 vaga (s)

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz (PFL)

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro

Maria Valadão
Mário Cavallazzi

Telmo Kirst

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Dolores Nunes
João Maia

Marconi Perillo

Airton Dipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

PFIJPTB

Antônio Joaquim Araújo Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira Aracely de Paula
Humberto Souto Bonifácio de Andrada
João Iensen Carlos Alberto
José Jorge César Bandeira
José Mendonça Bezerra Heráclito Fortes
Luiz Moreira Leur Lomanto
Maululy Netto Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen Mauro Fecury
Paulo Cordeiro Mendonça Filho
Paulo Heslander Vilson Santini
Vic Pires Franco 1 vaga (s)

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Carlos Apolinário Edinho Araújo
Cássio Cunha Lima Euler Ribeiro
Gastão Vieira Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas Henrique Eduardo Alves
João Almeida Jorge Tadeu Mudalen
Marcelo Barbieri Laire Rosado
Pedrolrujo Mauricio Requião
Pinheiro Landim Zaire Rezende
Roberto Rocha 2 vaga (s)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB

Domingos Leonelli Adroaldo Streck
José de Abreu Antônio Balhmann
Koyu lha Antônio Carlos Pannunzio
Roberto Santos Arthur Virgílio Neto
Rommel Feijó Ayres da Cunha
Salvador Zimbaldi Flávio Aros

PPR

Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Alzira Ewerton Cunha Bueno
Roberto Campos Gerson Peres
Ubaldo Correa (pMDB) Nelson Marchezan
Welson Gasparini Raimundo Santos

PT

Ana Júlia Chico Ferramenta



Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

Esther Grossi
Jair Meneguelli

Paulo Lima (PFL)
Pedro Wilson

Eduardo Mascarenhas
Régis de Oliveira
Vicente Arruda
Zulaie Cobra

Franco Montoro
lldemar Kussler

Rommel Feijó
1 vaga

PP
Edson Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta
VadãoGomes Silvemani Santos Gerson Peres

PDT Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim
Itamar Serpa Cunha Lima (S/Part.)
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo

PLlPSDIPSC José Genoíno
Marcelo Deda

Augusto Farias João Colaço (PSB) Milton Mendes
Marquinho OJ.edid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSBJPMN Marconi Perillo
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes

PPR
Adhemar de Barros

Alzira Ewerton
Nelson Marehezan

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PT
Milton Temer

Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PFL)

Tilden Santiago
1 vaga (s)

PP
Alcione Athayde

Mário de Oliveira
Raimundo Santos (PPR)

PCdoB
Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito 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)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB)

PFUPTB

Coriolano Sales
Matheus Schmidt
EnioBacci

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Aldo Arantes

PDT
Ewfpedes Miranda

Magno Bacelar (SI Part.)
Severiano Alves

PLlPSDIPSC
Augusto Farias

De Velasco

PSBJPMN
Jerônimo Reis

1 vaga

PCdoB
Haroldo Lima

Titulares SupleI)tes PPS
Antônio dos Santos AtilaLins Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arauca
Antônio Geraldo Ciro Nogueira Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Benedito de Lira Jair Soares Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Bonifácio de Andrada JairoAzi
Cláudio Cajado José Carlos Aleluia

Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

Jair Siqueira José Rezende
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,Ney Lopes Júlio César

Paes Landim Maluly Netto MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Roberto Magalhães Maurlcio Najar Presidente: Sarney Filho (PFL)Rodrigues Palma Moisés Lipnik
Vicente Cascione Murilo Pinheiro 1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Vilmar Rocha 1 vaga 2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)

PMDB Titulares Suplentes
AryKara Alberico Filho PFUPTBEdinho Araújo Alberto Goldman
Gilvan Freire Aloysio Nunes Ferreira Fátima Pelaes Aroldo Cedraz
Ivandro Cunha Lima Elias Abrahão Luciano Pizzatto Carlos da Carbras
João Natal Fernando Diniz Raquel Capiberibe (PSB) José Carlos Vieira
Jorge Wilson João Thome Mestrinho Salomão Cruz José Coimbra
José Luiz Clerot José Priante Sarney Filho Ricardo Barros
Luiz Carlos Santos Luiz Fernando Vilson Santini TeIma de Souza (P1)

Nestor Duarte Michel Temer PMDB
Nicias Ribeiro Roberto Valadão
Udson Bandeira Wagner Rossi Alberico Filho Chicão Brlgido

Freire Júnior Inácio Arruda (PCdoB)
PSDB Remi Trinta Marcos Lima

Almino Affonso , Celso Russomanno Socorro Gomes (PCdoB) Tete Bezerra
Danilo de Castro Emerson Olavo Pires Wilson Branco Valdir Colatto



PDT
Cunha Lima (S/Part.) Max Rosenmann (S/ Part.)
Magno Bacelar (S/ Part.) Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

COMJSSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Paudemey Avelino (pPR)
1°Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Betinho Rosado Carlos Melles
José Múcio Monteiro Félix Mendonça
Luiz Braga Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes Jaime Martins
Roberto Pessoa João Ribeiro
Rubem Medina Roberto Brant
Severino Cavalcanti 1 vaga (s)

PMDB
Antônio do Valle Francisco Diógenes
Dilso Sperafico Gonzaga Mata
Enivaldo Ribeiro (PPR) Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira Maria Elvira
Nair Xavier Lobo Ricardo Rique
Paulo Ritzel Sandro Mabel

PSDB
Herculano Anghinetti Antônio Kandir
JoséAm'bal Domingos Leonelli
Nelson Otoch Fernando Torres
Vittorio Mediolli José de Abreu

PPR
Júlio Redecker Affonso Camargo
Mário Cavallazzi Alzira Ewerton
Paudemey Avelino Fausto Martello

Pr'
João Fassarella José Machado
Luiz Mainardi Luciano Zica
WagnerSalustiano (PPR) Miguel Rosseto

PP
Laprovita Vieira Dilceu Sperafico
Renato Johnsson José Janene

Francisco Horta 1 vaga (s)

Aldo Arantes

Bosco França

RobsonTuma

Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

Wigberto Tartuce

João Pizzolatti (PPR)

PDT

PLlPSDIPSC

PCdoB

PSBJPMN

Adhemar de Barros Filho
PRP

Laura Carneiro

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho

De Velasco

Álvaro Gaudêncio Neto Antônio Geraldo
Benedito de Lira Jair Siqueira
Fátima Pelaes José Rocha
Marilu Guimarães Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço 2 vaga (s)
Vilmar Rocha

PMDB
Elcione Barbalho Agnelo Queiroz (PCdoB)
Gilvan Freire João Thome Meslrinho
Paes de Andrade Rubens Cosac
Rita Camata NiltOll Baiano
Roberto Valadão 1 vaga (s)

PSDB
FlávioArns Domingos Leonelli
TIdemar K.ussler Sebastião Madeira
José Aníbal Tuga Angerami

PPR
Fernando Gabeira (PV) Fernando Ferro (P1)
Raimundo Santos Maria Valadão
Zé Gomes da Rocha (PSD) Marta Suplicy (P1)

Pr
Hélio Bicudo Domingos Dutra
Nílmário Miranda Pedro Wilson

PP
Francisco Silva Valdomiro Meger

PSDB
Celso Russomanno Nelson Otoch
Pimentel Gomes Roberto França
Vanessa Felippe Zulaie Cobra

PPR
Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Fernando Gabeira (PV) Jair Bolsonaro
Maria Valadão José Carlos Lacerda

Pr
Gilney Viana Domingos Dutra
José Machado Ivan Valente
1 vaga Marta Suplicy

PP
Laura Carneiro Francisco Silva
Silvernani Santos Valdenor Guedes

PDT
Sérgio Carneiro Itamar Serpa

PLlPSDIPSC
RobsonTuma Elton Rohnelt

PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - IOh
Local: Sala 3, Anexo n, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nílmário Miranda (P1)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (P1)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB



Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-l<l1
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDT)
1°Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones: 318-6900'6905/7011/7012

COMISSÃO DE FllIiANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1°Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI Part.)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PL/PSD/PSC

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-6960'6989/6955

COMISSÃO DE FISCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Finno de Castro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

Sérgio Miranda

Enio Bacci
Eurlpedes Miranda

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo Moreira

PP

PDT

PCdoB

PSBJPMN

PLlPSD/PSC

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

Jurandyr Paixão (PMDB)

José Chaves

Benito Gama Alexandre Ceranto
Felix Mendonça Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagrauba
José Carlos Vieira João Mendes
Manoel Castro Lima Netto
Mussa Demes Mauro Lopes
Osório Adriano Roberto Magalhães
Roberto Brant Wilson Cunha

PMDB
Edinho Bez Aníbal Gomes
Geddel Vieira Lima Antônio do Valle
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Parcianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vaga (s)
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB
Antônio Kandir Antônio Aureliano
Jackson Pereira Arnaldo Madeira
Marcio Fartes Danilo de Castro
Saulo Queiroz (PFL) Jorge Anders
Yeda Crusius Regis de Oliveira

PPR
Basílio Villani Anívaldo Vale
DelfIm Netto Ari Magalhães
Francisco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mourão Rogério Silva

PT

Celso Daniel Antonio Feijão (PSDB)
Conceição Tavares José Augusto .
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda
Jose Fortunati Nedson Micheleti

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

José Janene
Sérgio Naya

Luiz Buaiz

Adauto Pereira

Luiz Durão
Wolney Queiroz

PP

João Fassarella
Padre Roque

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

B.Sá(pSDB)
José Linhares

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

PT

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

PDT

PSDB

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Simara Ellery
1 vaga (s)

Álvaro Valle

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Mansa Serrano
Maurício Requião

Augusto Viveiros

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Alexandre Santos
FlávioAms
Sílvio Torres

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Esther Grossi
Pedro Wilson

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan



Titulares
PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Mauricio Najar
Pedro Correa

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moora
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando
Olavo Calheiros
Ricardo Rique
I vaga (s)

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Arlindo OJ.inaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

PMDB

PSDB

PI'

Suplentes

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
SameyFilho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vaga (s)

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoíno
Luiz Gushiken

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
10 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
20Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
30Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Antônio Feijão (PSDB) Abelardo Lupion
Aracely da Paula Alceste Almeida
Eliseu Resende João Mellão Neto
José Santana de Vasconcellos Pedro Correa
Moisés Lipnik Salomão Cruz
Murilo Pinheiro Werner Wanderer

PMDB

Francisco Diogenes EdinhoBez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri
Marcos Lima Zila Bezerra
PauloTitan 2vaga(s)
Rivaldo Macari

PSDB

Adroaldo Streck Firmo de Castro
Luciano Zica (PT) Márcio FOl1eS
Sylvio Lopes Marinha Raupp

PPR

Fausto Martello Benedito Guimarães
José Tude (PTB) Júlio Redecker
Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)

PI'
Chico Ferramenta AdãoPretto
Fernando Ferro Milton Mendes

PP

Carlos Camurça Edson Queiroz
Salatiel Carvalho Marcos Medrado

PPR PDT
Luciano Castro
Moacyr Andrade
Raimundo Santos
Ricardo Izar

Basílio Villani
Demm Netto

Paudemey Avelino
Simão Sessim

AirtonDipp
José Mauricio

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

PP Elton Rolmelt Zé Gomes da Rocha

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: sa-10:00h - Plenário 9, sala %1
Telefone: 318-6888

1 vaga (s)

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

PSBJPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala lS-B
Telefones: 318-6944'6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
10 Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
20Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDT)
30Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Antônio Ueno
~ldoCedraz

AtilaLins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1 vaga (s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

PDT

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

Valdemar Costa Neto
1 vaga (s)

José Carlos Sabóia

Sérgio Miranda



Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Theodorico Ferraço . Rita Camata

PMDB Rubens Cosac

AdelsonRibeiro (PSDB)
Saraiva Felipe

AryKara
Freire J~nior Amon Bezerra

Rubens Cosac Carlos Mosconi
1 vaga (s) Cipriano Correia

PSDB Osmânio Pereira
Sebastião Madeira

Jayme Santana Tuga Angerami
Koyu Iha

Sílvio Torres
Amaldo Faria de Sá

PPR Ayres da Cunha (PFL)
Adylson Motta Célia Mendes

Wagner Salustiano 1 Vaga (s)

PT Eduardo Jorge
Conceição Tavares Humberto Costa

Eduardo Jorge José Augusto

PP Marta Suplicy

Jofran Frejat
B.Sá(pSDB)Salatiel Carvalho

PDT Jofum Frejat
José Linhares

José Mauricio
Oscar Goldoni

PSDB

NelsonTrad

A6cioNeves
Franco Montoro

Cunha Bueno
Paulo Bauer

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Costa Ferreira
Raul Belém (PFL)

Carlos Cardinal
RenanKurtz

De Velasco

PLlPSDIPSC
Álvaro Valle

Cidinha Campos
SeraflD1 VeilZon
Vicente André Gomes

PPR

PT

PP

PDT

Lídia Quinan
Olavo Calheiros

Remi Trinta

Eduardo BarbOsa
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
FeuRosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

Alcione Athayde
Laura Carneiro

Renato Johnsson

Chico da Princesa (PTB)
Fernando Zuppo

Wilson Braga

PSBlPMN PLlPSDIPSC

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Manra Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras~ 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGVRJDADE
SOCIAL E FAMIUA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PCdoB
Jandira Feghali Agn,elo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras-1Oh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBliCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PSBlPMN

Ushitaro Kamia

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Chicão Brigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio

Ricardo Heráclio

PFLIPTB
Álvaro Gaudêncio Neto

Antônio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Fernando Gomes (pMDB)

Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (P1)
Vilmar Rocha

PMDB
André Puccinelli
Annando Abílio
Atmando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir

Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

Luiz Piauhylino
Sérgio Arouca (PPS) '.

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (P1)
Paulo Paim (P1)
Paulo Rocha (P1)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)

PMDB

José Egydio.
Pedro Canedo

Alexandre Cardoso
BetoLelis

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)



PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990nOO4l7007

COMISSÃO DE VIACÃO E
TRANSPORTFS

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1°Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues(PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra l'vaga (s)

'.
PSDB

lldemar Kussler AImino Affonso
Roberto França Jackson Pereira
Ubiratan Aguiar 'fuga Angerami

PPR
Ari Magalhães Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Luciano Castro
Miguel Rossetto (P1) Paulo Mourão

PT
Otico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
MariaLaura 1vaga(s)

PP

Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce 1vaga (s)

PDT

Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sfivio Abreu

PL/PSDJPSC

Marcos Medrado (PP) NanSooza

PSBJPMN
1vaga Ushitaro Kamia

José Otaves

Abelanlo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Serafim Venzon

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

Eduardo Mascarenhas
João Leão

Sebastião Madeira
Paulo Feij6

Vanessa Felippe
Zé Gerardo

Affonso Camargo SJPart.)
Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles

PP

PT

PPR

PDT

PSDB

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)

PL/PSD/PSC

José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Marinha Raupp
Mário Negromonte
1vaga (s)

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst

João Coser
TeIma de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

PFLIPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Omar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras-lOh
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Mauricio Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Otedid (PSD)

Titulares Suplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iber8 Ferreira
Jaime Fernandes

João Iensen
José Santana de Vasconcellos

Luis Barbosa
Rodrigues Palma

Rubem Medina

Suplentes

PMDB

PFLIPTB
Titulares

Alceste Almeida
Dullio Pisanescbi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varena
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Melquiades Neto (PMN)
Pbilemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darclsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Otavio Rocha

Usbitaro Kamia (PSB)

2 vaga (s)

PMDB

Elton Rohnelt (pSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nooo

PSDB
Arnaldo Madeira

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Antônio Aureliano



MaUIÍcio Campos Expedito Jl1nior

Secretário: Tercio 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 (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (P1)

Titulares Suplentes
PFlIPTB

Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Finno de Castro

Pf
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PPR

Amaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Paudemey Avelino Luciano Castro

PP

MaIquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
1 vaga (s) 1 vaga

PDT

Antônio Joaquim Airton Dipp
Eurípedes MiIanda Cunha Lima (SI Part.)

PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

PLlPSDJPSC

PPR
Eraldo Trindade Gerson Peres
Wagner Salustiano Maria Yaladão

PI'
Chico Vigilante Luiz Mainardi
Paulo Rocha Sandra Starling

PP
Wigberto Tartuce Edson Queiroz

PDT

Antônio Joaquim Sérgio Carneiro

PLlPSDJPSC

De Velasco Carlos Cardinal

PSBJPMN
Ubaldino Jónior Nilson Gibson

Secretário (a): Fátima Moreira
Local: SelViço de CPI - Sala 125 Anexo 11
Telefone: 318-7057

PSBJPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO E.SCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.

Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1°Yice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (P1)
3° Vice-Presidente: EduaIdo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFlIPTB

1 vaga

Osvaldo ReIS

Femando Lopes
. Leonel Pavan

Alberico Cordeiro'
Antonio dos Santos

Antonio Veno
Osório Adriano

Confúcio Moura
Pinheiro Landim.

1 vaga(s)

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

PSDB

PMDB

PLlPSDJPSC

PDT

1 vaga (s)

Welinton Fagundes

Chico da Princesa (PTB)
Sílvio Abreu

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Hennes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga(s)

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Nelson Meurer

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negromon.te

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (PMN)

Humberto SaIto
José Mendonça Bezerra

José Rocha

PP

Pf

NanSouza

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu MoUIa
Rogério Silva (PPR)

PPR

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGenmlo

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

PMDB
Armando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
SimaraEllery
Wilson Cignachi

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SrruAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASlL

Proposição: REQ-0002J95 Autor: Marquinho Chedid
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTrruIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
10 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
20 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
30 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

PPR

Gerson Peres Cunha Bueno
Eurico Miranda Wagner Salustiano

PT
Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

pp

Nelson Meurer Marcos MedIado

PDT

Vicente Andre Gomes Severiano Alves

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretário:
Local:
Telefone:

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Brunilde Liviero de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/7066n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,

UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROvm:ftNCIAS.

Proposição: PL-3981J93 Autor: Eduardo Jorge
Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
10 Vice-Presidente: Udia Quinan (PMDB)
20 Vice-Presidente: Jovair Anmtes (PSDB)
30 Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Mendonça Filho

Cipriano Correia
Aécio Neves

Paulo Feij6
ZéGerardo

José Linhares
Osvaldo Reis

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Teté Bezerra

Wilson Branco

José Carlos Sabóia

Marquinho Chedid

EnioBacci
Euripedes Miranda .

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno

Ricardo Izar

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PT

PPR

PP

PDT

PSDB

PMDB

PSBJPMN

PLlPSDIPSC

Alzira Ewerton
JarbasLíma
Prisco Viana

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa

Coriolano Sales
Matheus Scbmidt

Valdemar Costa Neto

Jayme Santana
Roberto Santos
FeuRosa
Silvio Torres

José Janene
RomelAnízio

Fernando Lyra

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa

IberêFerreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

Suplentes

Aníbal Gomes
Antonio do Valle •

1vaga (s)

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi

Fernando Gonçalves
João Ribeiro
Lael Varella

Murilo Pinheiro

PSDB

PMDB

PFUPTB

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Oscar Goldoni
Albérico Filho
Jorge Wilson

Comuci Sobrinho
Roberto Jefferson
Severino Cavalcanti
Vic Pires Franco

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Couraci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Titulares
PFLIPTB



Vilmar Rocha Phillemon Rodrigues PPR

PMDB Hugo Biehl Júlio Redecker

Lídia Quinam Laire Rosado João Pizzolatti Mário Cavallazzi

MareosLima Nilton Baiano Nelson Marehezan Rogério Silva

Rubens Cosac Sandro Mabel PT
PSDB José Fortunati Luiz Gushiken

Adroaldo Streck Cipriano Correia Luiz Mainanli Miguel Rossetto

Jovair Arantes Elias Murad Teima de Souza Sandra Starling

PPR PP

Maria Valadão Ricardo Izar Augustinho Freitas Nelson Meurer

Rogério Silva Roberto Balestra Dilceu Sperafico Romel AnÍZio

PT PDT

Humberto Costa Arlindo Chinaglia Antonio Joaquim Itamar Serpa

Pedro Wilson Gilney Viana Carlos Cardinal 1 vaga (s)

PP Pl.JPSDIPSC

Marconi perillo Edcson Queiroz Francisco Rodrigues Roland Lavigne

PDT PSBJPMN

José Maurício Giovanni Queiroz Adelson Salvador Gonzaga Patriota

Pl.JPSDIPSC PCdoB
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues Ricardo Gomyde

PPS
Haroldo Lima

Augusto Carvalho Sérgio Arouca
Secretário: José Maria A. Castro

Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120 B - Ala Nova

Local: Sala 120 - Anexo II - Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-70611706517052

Telefone: 318-706617067 COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX·
TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA

TO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A

CÓDIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL,
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL

CONCLUÍDO EM OURO PRETO.MG, Proposição: Req. Autor: Inocêncio.Oliveira

ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12·94. Presidente: Homero Oguido (pMDB)

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
10 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)

10 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL) 20Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)

20Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB) 30Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)

30Vice-Presidente: Nelson Marehezan (PPR) Relator: Aracely de Paula (PFL)

Relator: Paulo Ritzel (pMDB) Titulares Suplentes

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Alberico Cordeiro Adauto Pereira
PFLIPTB Aracely de Paula Alceste Almeida

Augusto Viveiros AlexandJ.y Ceranto Carlos Magno Antonio Joacjuim Araújo

Jair Soares AtilaLins Ciro Nogueira Carlos da Carbrás

Leur Lomanto Benito Gama Cláudio Cajado Efraim Morais

Osvaldo Biolchi João Iensen José Rezende Hilário Coimbra

Paulo Bornhausen José Borba Paulo Lima Mauro Fecury

Vilson Santini Paulo Gouvea PMDB
Werner Wanderer Roberto Fontes Candinho Mattos Annando Abilio

PMDB Maria Elvira José Aldemir

Paulo Ritzel Armando Costa Homero Oguido Noel de Oliveira

Rivaldo Macari EdinhoBez Ivo Mainardi Pinheiro Landim

Valdir Colatto Elias Abrahão Sandro Mabel Wilson Cignachi

Wilson Branco Ivo Mainardi Silas Brasileiro 2 vaga (s)

Zaire Rezende Silas Brasileiro PSDB
1 vaga (s) 1 vaga (s) : Jovair Arantes Alexandre Santos

PSDB Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli

Antônio Kandir Adroaldo Streck Nelson Otoch Jackson Pereira

Eduardo Mascarenhas FeuRosa Zulaie Cobra Marinha Raupp

FlávioAms Franco Montoro PPR
Yeda Crusius Mareio Fortes Gerson Peres Paulo Bauer



Jarbas Lima Raimundo Santos
Ricardo Izar Wagner Salustiano

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

PP

Nilton Cerqueira Marcos Medrado
Silvemani Santos Nelson Meurer

PDT

Fernando Lopes EnioBacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PLlPSDIPSC
M1rquinho Chedid Welinton Fagundes

PSBJPMN
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretário: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexon- Salas 124N1521A - Ala Nova
Telefone: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
10 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)

I 20 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
30 Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (PMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Abelardo Lupion Adauto Pereira
Carlos Melles Benedito de Lira
José Rocha· Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Abmo

PMDB

André Puccinelli Edinho Araújo
Nair Xavier Lobo Fernando Gomes
Valdir Cólatto Sllas Brasileiro

PSDB

Antonio Aureliano Amon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR

Hugo Biehl Augusto Nardes
Roberto Balestra Paulo Mourão

PT
2 vaga (s) 2 vaga (s)

PP

Romel Anízio Dilceu Sperafico

PDT
Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PLlPSDIPSC
Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PSBJPMN
Beto Lélis Adelson Salvador
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Especíais- Anexon- Sala 120- B - Ala Nova
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

"ALTERA0 PARÁGRAFO IODO ART. 177 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC-0006.'95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1°Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
20 Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
30 Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Betinho Rosado Antonio Feijão
José Mucio Monteiro Antonio Geraldo
JúlioCesar Carlos Magno
Lima Netto Fernando Gonçalves
Rodrigues Palma João Mellão Neto
Rubem Medina Osvaldo Coelho
Vicente Cascione Paulo Gouvea

PMDB
Alberto Goldman Antonio do Valle
EdinhoBez Hélio Rosas
Ivo MainaIdi Jorge Wilson
PauloTitan Marcos Lima
Rivaldo Macari Nicias Ribeiro
Simara Ellery 1 vaga(s)

PSDB
Jackson Pereira Ayres da Cunha
Mareio Fortes Emerson Olavo Pires
Salvador Zimbaldi Ezizio Pinheiro
Eduanlo Mascarenhas Rommel Feij6

PPR

Delflm Netto Basílio Villani
Julio Redecker Fmncisco Dornelles
Roberto Campos Maria Valadão

PT
Luciano Zica Chico FeITamente
Marcelo Deda Conceição Tavares
Miguel Rossetto Fernando Ferro

PP
Salatiel Carvalho José Janene
Silvemani Santos VadãoGomes

PDT
Coriolano Sales Enio Bacci
Edson Ezequiel SerafJm Venzon

PLlPSDIPSC
Augusto Farias Roland Lavigne

PSBJPMN
Gonzaga Patriota Ushitaro Kamia

PCdoB
Haroldo Lima Lindberg Farias

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com.=:Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687 7052



COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1° DO

ARTIGO 53 DA CONSTITIJIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Armda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPR)

ProPosição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECERÀPROPOSTA

DE EMENDA Á CONSTITIJIÇÃO N° 169, DE 1993,
QUE "ALTERA O INCISO IV DO ARTIGO 167

E O ARTIGO 198 DA CONSTITIJIÇÃO FEDERAL,
E PRE~ RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NívEL
DA uNIÃo, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE COM O

FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS
FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS".

Proposição: PEC-0169J93 Autores: EDUARDO JORGE
E WALDIR PIRES

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário (a): Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Adauto Pereira Aroldo Cedraz
Antonio Geraldo Jaime Femandes
JairoAzi Luiz Braga
Theodorico Ferraço Philemon Rodrignes
Severino Cavalcanti Salomão Cruz
Vicente Cascione José Tude
Wilson Cunha Ursiemo Queiroz

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Gilvan Freire João Natal
Ivandro Cunha Lima Jorge Wilson
José Luiz Clerot José Priante
Luiz Femando Nicias Ribeiro
Udson Bandeira Wagner Rossi

PSDB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Roberto Araújo Jorge Anders
Vicente Armda Saulo Queiroz

PPR

Gerson Peres Adylson Motta
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra
Prisco Viana Welson Gasparini

PT

Domingos Dutra Femando Ferro
Hélio Bicudo José Machado
Marcelo Deda Pedro Wilson

PP

Costa Ferreira Mário de Oliveira
Dolores Nunes Talvane Albuquerque

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar
Silvio Abreu RenanKurtz

PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues

BetoLelis
PSBJPMN

Paulo de Velasco

Adelson Salvador

Titulares Suplentes
PFUPTB

Ayres da Cunha Alexandre Ceranto
Carlos Magno Duílio Pisaneschi
Fernando Gonçalves Fátima Pelaes
Jair Soares José Coimbra
JairoAzi Luiz Moreira
Roberto Jefferson Maluly Netto
Ursicino Queiroz Pedro Corrêa

PMDB
Armando Abílio AmôalGomes
Confúcio Moura Aníbal Gomes
Darcísio Perondi Elcione Barbalho
Femando Gomes Rita Camata
José Pinotti 3 vagas
Saraiva Felipe

PSDB
Carlos Mosconi B.Sá
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo
Osmânio Pereira Sebastião Madeira

PPR
Adylson Motta Antônio Jorge
Moacyr Andrade Enivaldo Ribeiro
Sérgio Arouca (PPS) Fausto Martello

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa José Fritsch
José Augnsto Marta Suplicy

PP
Jofran Frejat Alcione Athayde
José Linhares Talvane Albuquerque

PDT
SeraÍ1Dl Venzon Wilson Braga
Vicente André Gomes Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSBJPMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário(a): Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - sala 120-B - Ala
Nova
Telefone: 318-70671706617052



COMISSÃO MISTA
COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL

Titulares Suplentes

Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen

PFLIPTB
Antonio Ueno

José Carlos Vieira

Franco Montor<>

Júlio Redecker

Miguel Rossetto

PSDB

PPR

PT

PP

Yeda Crusius

João Pizzolatti

Luiz Mainardi

Paulo Ritzel
Valdir Colatto

PMDB Dilceu Sperafico
Elias Abrahão Secretário:

Rivaldo Macari Local:
Telefone:

Augustinho Freitas



IEDIÇÃO DE HOJE: 232 PÁGINAS I


